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          ESTADO DO MARANHA O 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ -MA 
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.primeiracruz2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES  DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Nessa sociedade neoliberal que respira uma cultura globocolonizadora, consumista, a 1 

verdadeira cultura é substituída pelo entretenimento. Busca-se formar consumidores e não cidadãos. 2 

Menos razão e mais emoção. Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso espírito e nossa consciência. 3 

Ora, como o sistema multiplicará os seus lucros se as pessoas tiverem senso crítico e refinamento 4 

espiritual? 5 

.................................................................................................................................................. 6 

A receita de sucesso do sistema é tornar o supérfluo necessário. Fazer com que o consumidor 7 

prefira perder a cabeça a ver desaparecer das prateleiras o seu xampu preferido... Ninguém liga a 8 

televisão para ver anúncios. Exceto a televisão a cabo, ninguém paga para ver televisão. Ela vive dos  9 

anunciantes. Mas precisa de programas e telejornais para atrair o telespectador. Tudo bem pensado para 10 

distraí-lo, entretê-lo, sem  incomodá-lo e muito menos leva-lo a perceber que a realidade contém      11 

fatos e verdades que o  senso comum ignora. 12 

Já pensou a televisão exibindo uma série sobre a dívida externa brasileira e seus efeitos na 13 

economia nacional e na qualidade de vida do povo? Não daria ibope (....) 14 

A força do sistema reside em seu poder de sedução. Ele mexe com a mente e o coração das 15 

pessoas. Acena com riqueza fácil, beleza fácil, poder fácil, desde que se adotem os seus valores: 16 

acumular, competir, ficar-na-sua, não se envolver com problemas alheios e causas coletiva. Imprima à 17 

sua vida o doce embalo dos filmes de Hollywood. Ou você conhece algum vencedor sem uma boa     18 

dose de egoísmo? 19 

Assim, o sistema desumaniza. E quando a desumanização aparece na forma de violência 20 

urbana (por que os pobres ficariam isentos da sedução da riqueza?), então o sistema grita:  “Basta! 21 

Desarmem-se!” Ora, como desarmar-se num sistema que induz a desamar? Conhece algum vencedor 22 

preocupado com a sorte de 50 milhões de pobres e dos 21 milhões de  miseráveis que existem no  23 

Brasil? 24 

 
FREI BETTO. Como deixar-se MOLDAR pelo sistema. IN:  caros Amigos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir 

 

(A) Entretenimento e cultura são incompatíveis no 

mundo atual. 

(B) O entretenimento destrói o senso crítico dos 

cidadãos conscientes. 

(C) A cultura de massas é a solução contra o 

consumismo da sociedade neolíberal. 

(D) O sistema entraria em crise se os cidadãos 

tivessem, pelo menos, capacidade de 

discernimento: 

 

02) Para o autor, 

 

(A) A conduta das pessoas leva a V a emitir 

programas de baixa qualidade. 

(B) Os cidadãos se voltam para o consumo como 

meio de esquecer os problemas sociais. 

(C) Os modelos de sucesso impostos pela mídia 

revelam-se materialistas e desumanos. 

(D) Os telespectadores são seduzidos pelos 

exemplos de sucesso fácil que presenciam no 

seu convívio social. 

 

03) A alternativa em que a substituição, proposta 

à direita mantém o significado original do 

termo transcrito  é: 

 

(A) Isentos (L.21)  - imunes.  

(B) "consumista" (L.1) — desgastante. 

(C) "supérfluo”(L.7) — abundante. 

(D) "dose” (L.19) — mistura.  

 

04) Pode ser retirado do texto, sem alterar o 

sentido do contexto, o termo: 

 

(A)  “seus” (L.13) 

(B) “os” (L.4) 

(C) “com” (L.15) 

(D) “quando” (L.20) 

 

05) Sobre a pontuação usada no texto/.pode-se 

afirmar:   : 

 

(A) Os parênteses da linha 21 isolam uma 

reflexão. 

(B) Os dois-pontos da linha 21 introduzem  uma 

enumeração.  

(C) As aspas da linha 21/22 indicam ironia. 

(D) As reticências da linha 8 sugerem hesitação. . 

 

 

 

 

06) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é: 

 

(A) "de" (L.7) - dimensão. 

(B) "para" (L.10) - direção. 

(C) "sobre" (13) -  assunto.  

(D) "sem" (L.18) -  referência. 

 

07) Passando-se a oração "a verdadeira cultura é 

substituída pelo entretenimento." (L.1/2) para 

voz ativa, a forma verbal correspondente a "é 

substituída" ficará sendo: 

 

(A) substituía. 

(B) substituiu. 

(C) substituirá. 

(D) substitui. 

 

08) Observe a frase:  

 

"Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso 

espírito e a nossa consciência." (L.3). 

 

Sobre a frase em destaque, é correto afirmar: 

(A) O  período  é  composto  por  coordenação  e 

subordinação. 

(B) O vocábulo "que" exerce função subjetiva. 

(C) O termo "Cultura" é o agente da ação verbal. 

(D) A palavra "tudo" modifica o nome. 

 

09) Os termos "desde que" (L.16) e "Assim" 

(L.20), no texto, expressam, respectivamente, 

ideias de 

 

(A) condição e conclusão. 

(B) tempo e causa. 

(C) concessão e explicação. 

(D) alternância e comparação. 

 

10) Exerce a mesma função sintática que o termo 

"de egoísmo" (L.19) a expressão: 

 

(A) "das prateleiras" (L.8). 

(B) “da riqueza" (L.21). 

(C) “do povo” (L.14). 

(D) "da sedução" (L.21). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

11) Sobre hardware e software, analise: 

 

I. O Software refere-se a todos os elementos de 

programação de um sistema de computação, 

isto é, todos os programas, sejam de 

aplicação ou básicos do sistema, contrastando 

com a parte física e visível do sistema, o 

hardware. 

II. O Hardware é um conjunto de equipamentos 

que constituem o computador. Trata-se da 

parte física do sistema, todos seus elementos 

visíveis, partes mecânicas, elétricas, 

magnéticas, entre outros. Contrasta com a 

outra parte do sistema de computação, o 

software. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) As afirmativas I e II estão corretas. 

(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

12) O formato padrão ao salvar um arquivo de 

texto do aplicativo BrOffice Writer é: 

 

(A) doc 

(B) docx 

(C) xls 

(D) odt 

 

13) No Microsoft Word 2010 a função do atalho 

Ctrl+W é: 

 

(A) Refazer a última ação feita. 

(B) Fechar o documento sendo editado. 

(C) Localizar um trecho de texto no documento. 

(D) Alinhar o texto selecionado à direta. 

 

14) Sobre o aplicativo Microsoft Excel 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A função =SOMA permite somar apenas os 

valores de um intervalo contíguo. 

II. A função =EXATO compara se dois textos são 

diferentes. 

III. A função =CONT.SE conta o número de 

células que respeitam um certo critério. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

(B) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

15) O Backdoor é um programa que: 

 

(A) Monitora as atividades do usuário e envia 

essas informações à terceiros. 

(B) Permite que o computador tenha uma 

proteção a mais contra ataques de terceiros. 

(C) Envia mensagens eletrônicas indesejadas por 

ou não solicitadas, muito utilizado para a 

propagação de outras ameaças. 

(D) Permite que um invasor tenha acesso a um 

computador comprometido. 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

16) Sendo A={∅, {3}} então: 

 

(A) ∅ ∉ A 

(B) {3}  ∉ A 

(C) ∅ ⊄ A 

(D) {3}  ∈ A 

 

17) Quais desses números são irracionais? 

 

(A) 4 e √9 

(B) √5 e −√5 

(C) √32
5

 e √16
4

 

(D) √27
3

 e √81
4

 

 

18) Dados os conjuntos 𝑈 = {1,3,5,6} e seus 

subconjuntos, 𝐴 = {3,5} e 𝐵 = {1,6} então: 

(𝐴𝑈𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ∩ 𝐵 será: 

 

(A) ∅ 

(B) 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(C) 𝐴 ∪ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(D) �̅� 

 

19) A raiz de 1000% será: 

 

(A) 10% 

(B) 100% 

(C) 1000% 

(D) 10000% 

 

20) As raízes da equação: 𝑥2 − 6𝑥 + 10 = 0 

representam: 

 

(A) Nº(s) Inteiro(s). 

(B) Nº(s) Natural(s). 

(C) Nº(s) Inteiros positivos. 

(D) Números Complexos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

21) Sobre a história das políticas sociais, no 

contexto contemporâneo, é correto afirmar: 
 

(A) Geralmente, as políticas sociais, voltadas para 

a redução da pobreza são, prioritariamente, 

caracterizadas como focalizadas e 

emergenciais. 

(B) A concentração e a monopolização do capital 

foram um processo que favoreceu e fortaleceu 

a política social na perspectiva liberal. 

(C) As políticas sociais podem ser tipificadas como 

executores de programas. 

(D) Seguem um modelo de financiamento 

bipartite 

 

22) Pautados em um padrão descentralizados á 

respeito da gestão e execução de ações, essa 

descentralização implantada no país das 

políticas sociais brasileiras, enfatiza: 
 

(A) Um papel da União , dos estados e da 

Federação 

(B) A gestão municipal 

(C) O incremento dos programas assistenciais e 

um maior controle gerencial das empresas 

(D) Elevação de poder público sobre as ações do 

Estado na área Social 

 

23) Qual o tipo de proteção enquadra as áreas da 

Previdência, Saúde e Assistência Social, onde 

a união sinalizou possibilidades de expandir as 

ações, consolidar mecanismos de 

financiamento e estabelecer um modelo de 

gestão capaz de dar conta das especificidades 

de cada área. 
 

(A) Universal, sociocrática, distributiva e 

estigmatizadora 

(B) Universal, democrática, distributiva e não 

estigmatizadora 

(C) Não universal, democrática, distributiva e não 

estigmatizadora 

(D) Universal, democrática, distributiva e 

estigmatizadora 

 

24) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas: 

 

( ) Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, 

bem como os ganhos sociais e o desempenho 

dos programas e projetos aprovados, são 

competências do Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

( ) A Lei Orgânica de Assistência Social, 

estabeleceu o programa de Erradicação  do 

trabalho infantil (PETI) 

( ) Com base na LOAS a participação da 

população, por meio de organizações 

representativas na formulação das políticas  e 

no controle das ações em todos os níveis 

constituem um dos objetivos da assistência 

social 

( ) A Política de Assistência Social legalmente 

reconhecida como direito social e dever 

estatal pela constituição de 1988 e pela LOAS, 

é regulamentada pelo Governo Federal com a 

aprovação do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) e por meio da 

Política Nacional de Assistência Social e do 

Sistema Único de Assistência Social. 

 

(A) V – F – F – V 

(B) F – F – V – V 

(C) V – V – F – V 

(D) V – F – F - F 

 

25) As pessoas idosas e com deficiência tem 

direitos de cidadania receber o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), conforme 

estabelece a Lei Orgânica de Assistência 

Social ( LOAS – nº 8.742/93). De todas as 

alternativas indique a que não corresponde 

corretamente com o enunciado. 

 

(A) Deve Haver a comprovação da deficiência e do 

nível de incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho, temporária 

ou permanente, atestada por meio de perícia 

médica e social do INSS, avaliação necessária 

apenas no caso do solicitante ser pessoa com 

deficiência, considerada a dispensa da 

avaliação da capacidade laboral dos 

adolescentes menores de 16 anos. 

(B) Deve ser comprovada a renda per capita 

familiar inferior a 50% do salário mínimo, a 

informação documental sobre a composição e 

renda familiar deve ser analisada mediante 

avaliação socioeconômica do assistente social 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

critério exigível para o idoso, desempregado e 

para a pessoa com deficiência. 

(C) A habitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração á 

vida comunitária, se torna um dos objetivos 

da assistência social. 

(D) O Benefício de Prestação Continuada e os 

benefícios eventuais de nascimento e morte, 

entre outros, são ofertados pela condição de 

vulnerabilidade dos usuários. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

26) Sobre o Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, é incorreto afirmar: 

 

(A) Um dos desafios é garantir a participação dos 

usuários nos conselhos e fóruns enquanto 

sujeitos sub-representados. 

(B) Tanto o SUS como o SUAS adotaram a 

interdisciplinaridade como uma nova proposta 

para atender seus usuários em uma visão 

mais ampliada, na tentativa de romper com 

práticas profissionais que resultavam na 

fragmentação do sujeito. 

(C) Orientar-se pelo princípio da unidade e 

regular, em todo o território nacional, a 

hierarquia, os vínculos e as responsabilidades 

quanto á oferta dos serviços, benefícios, 

programas e projetos de assistência social. 

(D) A Norma operacional básica do SUAS trouxe 

responsabilidades ao gestor da política no 

âmbito da União, dos Estados e do Município, 

e que nos últimos anos foram definidos três 

níveis de gestão como plena, integral e 

descentralizada. 

 

27)  Ao centrar esforços nas intervenções onde 

visam amparar, resguardar, auxiliar, apoiar, e 

defender o acesso á famílias e seus membros, 

com base no Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral á Família (PAIF), 

constitui-se a que tipo de ação: 

 

(A) Preventiva e proativa 

(B) Protetiva 

(C) Preventiva 

(D) Proativa 

 

28) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), 

assinale verdadeiro (V) ou falso (F): 

 

( ) O ECA também se aplica excepcionalmente, 

as pessoas entre 18 e 24 anos de idade. 

( ) Em conformidade com o ECA, em casos de 

direitos violados de crianças e adolescentes, a 

medida de advertência só pode ser aplicada 

após julgamento. 

( ) Nenhum adolescente será privado de sua 

liberdade sem o devido processo legal, assim 

determinado no art.110 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

( ) Conforme estabelece o ECA, a família 

substitua é uma instituição subsidiária e 

condicional, seguida sua implementação por 

regras definidas e objetivas. 

 

 

(A) V, F, V, V 

(B) F , F, V, V 

(C) F , V, V, F 

(D) V, F, F, V 

 

29) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), no que se refere a 

inserção da criança e do adolescente em 

programas de acolhimento familiar ou 

institucional, analise as afirmativas e assinale 

a alternativa incorreta. 

 

(A) A permanência da criança ou do adolescente 

em programas de acolhimento poderá se 

prolongar por até cinco anos ou mais com 

autorização judicial com autorização judicial. 

(B) Os relatórios elaborados pelos profissionais 

que compõem a equipe multiprofissional 

servirá de base para fundamentar a decisão 

judiciária sobre a reintegração ou colocação  

em família substituta. 

(C) É de obrigatoriedade comunicar ao conselho 

tutelar, sem prejuízos de outras providências 

legais, os casos de castigo físico, de 

tratamento cruel ou degradante e de maus-

tratos contra crianças ou adolescentes, em de 

acordo com o art.13 do ECA. 

(D) A família, a comunidade, a sociedade e o 

poder público são os quatro atores sociais 

corresponsáveis pela garantias de direitos de 

crianças e adolescentes. 

 

30) Sobre uma análise e a interpretação da 

realidade social de uma criança em situação 

de abandono e risco social, onde nesta 

situação a criança não terá condições de 

permanecer com a família, o poder judiciário 

solicita ao Assistente Social uma ação a fim de 

subsidiar a ação judicial. Diante disso qual 

ação é requisitada ao profissional de domínio 

do Serviço Social: 

 

(A) Estudo de caso 

(B) Abordagem individual 

(C) Perícia Social 

(D) Estudo Social 

 

31) As medidas de execução voltadas ao público 

idoso avançaram muito nos últimos tempos. 

Com relação aos direitos na assistência social 

deste segmento social, marque a alternativa 

correta: 

(A) Impedir que o idoso concorra a cargo público 

eletivo e freqüente área pública de lazer, 

caracteriza-se como descumprimento do 

artigo 10 do Estatuto do Idoso. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

(B) O acolhimento de idosos em situação de risco 

social, por adulto ou núcleo familiar, 

caracteriza a dependência econômica, para os 

efeitos legais. 

(C) No que diz respeito especificamente ao idoso, 

a política pública de Assistência Social, 

constitui área estratégica de expressiva 

cobertura apenas na unidade federativa de 

âmbito federal. 

(D) Segundo o artigo 8º do Estatuto do Idoso, o 

envelhecimento é um direito personalíssimo e 

a sua proteção é um direito social e exclusivo 

do estado. 

 

32) O CRAS – Centro de Referência da Assistência 

Social é uma unidade pública estatal de base 

territorial, que atua com famílias e indivíduos 

em seu contexto comunitário, tendo como 

alguns programas de sua responsabilidade, 

pode se destacar entre eles: 

 

(A) Programa de Atenção Integral ás famílias 

(B) Bolsa Família 

(C) BPC – Benefício de prestação Continuada 

(D) Inclusão de crianças nas escolas 

 

33) O Assistente Social, devidamente inscrito no 

Conselho Regional de Serviço Social de sua 

área de atuação, tem como atribuições 

privativas, elaborar, emitir ou descrever 

opinião técnica sobre o serviço por meio de 

laudos, pareceres, perícias e manifestações, 

de acordo com a Resolução de CFESS ( 

Conselho Federal do Serviço Social, nº 557. 

De 15 de setembro de 2009), qual das 

alternativas não corresponde uma atribuição 

privativa supracitada. 

 

(A) Fiscalizar o exercício profissional através dos 

Conselhos Federal e Regionais. 

(B) Dirigir e coordenar associações, núcleos de 

estudo e de persquisa em Serviço Social 

(C) Dirigir serviço técnicos de Serviço Social em 

entidades públicas e privadas. 

(D) Filiação Político-Partidária 

 

34) Marque a alternativa correta, ao que se refere 

debate a respeito da  pobreza e de suas 

interfaces com o Serviço Social. 

 

(A) A concepção de matriz marxista do Serviço 

Social compreende que a mesma lógica que 

produz a pobreza é a que satisfaz e reproduz 

a riqueza. 

 

(B) O trabalho é um meio na qual se retira muitos 

da linha da pobreza, a especialização desse 

trabalho traz sempre uma ação positiva para o 

trabalhador, na medida em que lhe garante 

mais poder derivado do seu saber. 

(C) A utilização de dados secundários oriundos de 

estudos censitários, poderia reduzir o tempo 

de nível de pobreza do ser humano, 

incrementado através de análises de dados. 

(D) Políticas e programas de assistência social, em 

caráter extraordinário e temporário, resolve 

de imediato uma situação de pobreza na qual 

uma pessoa está inserida. 

 

35) Sobre o projeto profissional do Serviço Social, 

marque a alternativa correta. 

 

(A) É dotado de caráter ético-político 

(B) Enfatiza a ética da neutralidade afirmando um 

perfil técnico subalterno e apenas executivo. 

(C) Possui 3 princípios fundamentais descritos e 

articulados a partir da exigência democrática. 

(D) O sigilo profissional restringe-se aos aspectos 

indicados pelos usuários como relevantes 

 

36) Na atuação do Assistente Social, deveres são 

elencados a este profissional. Diante desta 

afirmação conforme o Código de Ética 

profissional do mesmo, é correto afirmar. 

 

(A) Garantir a plena informação sobre as 

possibilidades e conseqüências das situações 

apresentadas, respeitando democraticamente 

as decisões dos usuários, mesmo que sejam 

contrárias aos valores e as crenças individuais 

dos profissionais, resguardados os princípios 

desse código. 

(B) Em atuações na empresa privada há a 

necessidade de contratação do Assistente 

Social, com o objetivo de assegurar o controle 

dos empregados por meio de cadastros 

sociais. 

(C) Estabelecer parâmetros de atuação 

profissional e elencar diretrizes sobre a 

fiscalização e a defesa do profissional, em 

conjunto com o CRESS. 

(D) Violabilidade do local de trabalho e respectivos 

arquivos e documentações, garantindo o sigilo 

do profissional específico. 
 

37) Em qual país foi fundada a primeira escola de 

Serviço Social: 
 

(A) Chile 

(B) Bruxelas 

(C) México 

(D) Peru 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

38) O profissional do Serviço Social tem como 

uma de suas ferramentas intervir na 

realidade.Na relação entre conhecimento e 

realidade, como se denomina a mediação 

privilegiada: 

 

(A) Cotidiano 

(B) Ideologia 

(C) Alienação 

(D) Pesquisa 

 

39) Prestar assessoria técnico-consultiva aos 

organismos públicos ou privados, em matéria 

de Serviço Social, nos termos do artigo 8 da 

lei que regulamenta a profissão de Assistente 

Social, configura competência de qual órgão: 

 

(A) Competência do CNAS 

(B) Um dever do Assistente Social 

(C) Uma atribuição do CFESS 

(D) Uma atribuição do CRESS 

 

40) Em relação aos meios de trabalho, enquanto 

especificidade do Serviço Social, numere a 2ª 

coluna de acordo com a 1ª, e após, assinalar 

a alternativa que apresenta a sequência 

correta: 

 

1. Estudo Social ou Perícia Social 

2. Entrevista 

3. Relatório Social 

4. Laudo Social 

 

( ) È a apresentação descritiva e interpretativa 

de uma situação ou expressão da questão 

social enquanto objeto de intervenção 

profissional. 

( ) Tem como finalidade conhecer e interpretar 

a realidade social na qual está inserido o 

objeto da ação profissional, ou seja, a 

expressão da questão social ou o 

acontecimento ou situação que dá motivo à 

intervenção. 

( ) Documento escrito que contém parecer e 

opinião conclusiva do que foi estudado e 

observado sobre determinado assunto. 

( ) Tem como objetivo o alcance de uma 

finalidade. Para desenvolvê-la,  o primeiro 

passo é munir-se de informações referentes a 

antecedentes da situação a ser estudada, para 

obter elementos que possibilitem o avanço do 

diálogo, evitando que o usuário seja obrigado 

a repetir informações que já constam em um 

prontuário ou auto processual.  

 

 

(A) 3 – 4 – 2 - 1 

(B) 4 – 1 – 3 - 2 

(C) 1 – 4 – 2 - 3 

(D) 3 – 1 – 4 – 2 

 

 

 

 

 

 


