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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

ASSISTENTE 

SOCIAL   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

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

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO A BAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) Assinale a alternativa que apresenta uma das 

competências do Sistema Único de Saúde, 

definidos na lei 8.080/90: 

 

(A) Amparo a crianças e adolescentes carentes; 

(B) Execução de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica; 

(C) Integração da pessoa portadora de deficiência 

à vida comunitária e ao mercado de trabalho; 

(D) Garantia do benefício de prestação 

continuada à pessoa idosa incapaz de prover 

sua manutenção. 

 

22) A concepção de Seguridade Social representa 

um dos maiores avanços da Constituição 

Federal de 1988, no que se refere à proteção 

social e no atendimento às históricas 

reivindicações da classe trabalhadora. A 

Saúde, Assistência Social e Previdência Social, 

representa a promessa de afirmação e 

extensão de direitos sociais em nosso país, em 

consonância com as transformações 

sociopolíticas que se processaram. Nessa 

direção, destaca-se como significativo na 

concepção de Seguridade Social:  

 

I - a universalização;  

II - a concepção de direito social e dever do Estado;  

III - o estatuto de política pública à assistência 

social; 

IV - a definição de fontes de financiamento e novas 

modalidades de gestão democrática e 

descentralizada com ênfase na participação 

social de novos sujeitos sociais, com destaque 

para os conselhos e conferências. 

 

Está (ao) correta(s) a alternativa: 

 

(A) I e II, apenas: 

(B) I e III, apenas; 

(C) I, II e III; 

(D) Todas as alternativas 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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23) No Sistema Único de Assistência Social – SUAS, a 

Rede SUAS tem por objetivos. 

 

I – Atualização permanente dos gestores, além de 

permitir controlar as ações destes no campo da 

proteção social. 

II - Identificar e conhecer o usuário da assistência 

social e seu movimento no campo da proteção 

social básica e especial; 

III - Trabalhar dados operacionais e gerenciais 

visando à criação de indicadores de processos e 

resultados; 

IV – Coordenar a formulação e a implementação da 

PNAS/2004, observando as propostas das 

Conferências Nacionais e as deliberações e 

competências do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS). 

 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a 

alternativa que indica o conjunto de itens corretos. 

 

(A) II e III, exceto a I e IV 

(B) I, II, III exceto a IV 

(C) Todas estão corretas, exceto a I 

(D) Todas as alternativas estão erradas 

 

24) Sobre o Benefício da Prestação Continuada da 

Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) É a garantia de um salário mínimo mensal ao 

idoso acima de 65 anos ou ao 

cidadão com deficiência física, mental, 

intelectual ou sensorial de longo prazo, que o 

impossibilite de participar de forma plena e 

efetiva na sociedade, em igualdade de condições 

com as demais pessoas. 

(B) Para ter direito, é necessário que a renda por 

pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do 

salário-mínimo vigente. 

(C) Por se tratar de um benefício assistencial, não é 

necessário ter contribuído ao INSS para ter 

direito a ele. 

(D) Este benefício paga 13º salário, mas não deixa 

pensão por morte. 

 

 

25)  Com relação à legislação social e às leis da 
seguridade social, marque a alternativa 
INCORRETA:  

 

(A) Considerando que uma pessoa portadora de 
necessidade especial que receba o benefício de 
prestação continuada (BPC/LOAS) tenha sido 
contratada, como aprendiz, para realização de 
atividade remunerada. Nessa situação, essa 
pessoa terá o benefício suspenso imediatamente 
devido a essa contratação. 

(B)  Haverá suspensão do benefício de prestação 
continuada da pessoa com deficiência caso ela 
passe a exercer atividade remunerada, ainda que 
como microempreendedor individual. 

(C) Conforme a Lei Orgânica de Assistência Social, a 
gestão das ações na área de assistência social é 
organizada em sistema descentralizado e 
participativo, cujos principais objetivos incluem 
a consolidação da gestão compartilhada; a 
integração entre a rede pública e a rede privada 
de serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social; e a definição dos níveis de 
gestão — respeitadas às diversidades regionais e 
municipais. 

(D) Os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu 
caráter permanente e pelo objetivo de dar 
suporte aos cidadãos e suas famílias em 
momentos de fragilidade. 

 

26) Com relação ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise a veracidade das 
afirmativas a seguir e marque a alternativa 
correta: 

 

(A) O direito da criança e do adolescente à 
dignidade deve ser assegurado com 
exclusividade pelo Estado e pela família. 

(B) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, 
a criança ou a adolescente que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tiver 
o necessário discernimento para os atos da 
vida civil ou que, por outra causa duradoura, 
não puder exprimir a sua vontade. 

(C) Em cada município deve haver, no mínimo, 
um conselho tutelar, composto de cinco 
membros escolhidos e empossados pelo 
prefeito municipal em cargos de livre 
nomeação e exoneração para mandato de três 
anos, permitida uma recondução. 

(D) As entidades que mantenham programa de 
acolhimento institucional podem, em caráter 
excepcional e de urgência, acolher crianças e 
adolescentes sem prévia determinação da 
autoridade competente, devendo comunicar, 
em até vinte e quatro horas, o fato ao juiz da 
infância e da juventude, sob pena de 
responsabilidade. 
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27) Das ações previstas no Estatuto para promover e 

proteger os direitos das crianças e dos 

adolescentes, marque (V) para verdadeiro e (F) 

para falso: 
 

(  ) Ações de proteção jurídico-social destinada 

àqueles em conflito de natureza jurídica, 

incluindo-se aí o serviço de identificação e 

localização de pais, responsável, crianças e 

adolescentes desaparecidos. 

(   )  Ações de proteção especial destinada àqueles 

com necessidades específicas advindas da 

ameaça ou incidência concreta da violação de 

direitos e a todos que, em estado temporário ou 

permanente de necessidade por qualquer 

motivo, precisarem da proteção do Estado; 

(   ) A Assistência Social, apesar de política pública 

universal ela é constitucionalmente devida 

apenas àqueles que dela necessitarem em 

caráter supletivo e quando as demais políticas 

públicas forem insuficientes para garantir o 

atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente) para contrabalançar a condição 

objetiva de vulnerabilidade em que se 

encontram. 

(   ) Ações das políticas públicas de caráter universal, 

necessárias para garantir os direitos 

fundamentais destinadas a todos: educação; 

saúde; lazer, esporte e cultura; moradia e 

assistência à família. 

 

(A) V- V- F- F 

(B) V - V - F- V 

(C) V - F - F -V 

(D) V- V- V- V 

 

28) Uma emissora de rádio cometeu uma infração ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente ao divulgar 
notícia sobre uma determinada criança, tendo a 
transmissão radiofônica atingido várias cidades 
da região. Nesse sentido, considerando o que 
dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente 
sobre a matéria, a competência judicial para 
aplicação da penalidade cabível será do local: 

 

(A) Onde estão domiciliados os pais da criança ou 
seu responsável; 

(B) Em qualquer Fóro da cidade onde reside os pais 
e a criança; 

(C) Da sede estadual da emissora ou rede; 
(D) De livre escolha dos pais da criança ou do seu 

responsável; 

29) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas. É dever do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

 

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria. 

II - Oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do adolescente trabalhador. 

III - Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

IV - Á criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à integridade 

física e moral, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade 

social, ao respeito, à liberdade e à convivência 

comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de exploração laboral, sexual e da 

opressão familiar, institucional e estatal. 

 

(A) Apenas II, III e IV 

(B) Apenas I, III e IV 

(C) Apenas I, II e III 

(D) Todas as alternativas estão corretas 

 

30) O Conselho Tutelar é o órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente. A 
respeito desse órgão, é correto afirmar que: 

 
(A) Poderá ser eleito como membro do conselho 

tutelar quem for reconhecido como 
moralmente idôneo, que possua idade 
superior a vinte e um anos e resida no 
município onde exercerá suas atividades; 

(B) O exercício efetivo do cargo de conselheiro 
não constituirá serviço público e sim ato 
assistencial voluntário; 

(C) São considerados suspeitos de servir no 
mesmo conselho tutelar: marido e mulher, 
ascendentes, descendentes, sogro e nora; 

(D) Em cada município haverá, no mínimo, um 
conselho tutelar como órgão da 
administração pública, composto por seis 
membros escolhidos pela população, com 
mandato de quatro anos, não permitida a 
recondução. 
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31) Com relação ao Estatuto do Idoso, analise a 

veracidade das afirmativas a seguir: 
 

I - A assistência integral na modalidade de entidade 

de longa permanência será prestada quando 

verificada inexistência de grupo familiar, casa-

lar, abandono ou carência de recursos 

financeiros próprios ou da família. 

II - As entidades governamentais de atendimento ao 

idoso podem sofrer as penalidades, como 

afastamento provisório e definitivo de seus 

dirigentes, advertência, fechamento de unidade 

ou interdição de programa;  

III - O Poder Público deve criar a universidade aberta 

para pessoas idosas e publicar livros e 

periódicos, de conteúdo e padrão editorial 

adequados ao idoso, facilitando a leitura, 

considerada a natural redução da capacidade 

visual. 

IV - O Poder Público criará e estimulará programas de 

preparação dos trabalhadores para a 

aposentadoria, com antecedência mínima de 6 

(seis) meses, por meio de estímulo a novos 

projetos sociais, conforme seus interesses, e de 

esclarecimento sobre os direitos sociais e de 

cidadania.  
 

Está (ão) Correta (s): 
 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) II, III e IV 

(D) II apenas 

 

32) Considerando o disposto no Estatuto do Idoso, 

assinale a opção correta. 

 

(A) Em cada veículo, comboio ferroviário ou 

embarcação do serviço convencional de 

transporte interestadual de passageiros, serão 

reservadas duas vagas gratuitas, que poderão 

ser usadas por idosos, independentemente da 

condição financeira destes. 

(B) Considere que um idoso que não possui meios 

para prover sua subsistência nem de tê-la 

provida por sua família tenha requerido o 

benefício previsto na Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS). Nessa situação, 

para os fins do cálculo da renda familiar per 

capita a que se refere a LOAS, não será 

computado o benefício de LOAS já concedido 

a qualquer outro membro da família. 

(C) De acordo com o Estatuto do Idoso, é 

assegurado a ele, em situação de internação 

hospitalar, a permanência de um 

acompanhante, mas suas condições para 

permanência integral não devem ser 

proporcionadas pelo órgão de saúde. 

(D) Conforme estabelece o Estatuto do Idoso, é 

vedada aos órgãos públicos a emissão de 

laudos de saúde por meio de atendimento 

domiciliar ao idoso enfermo. 

 

33) De acordo com a Lei 8.742/93, a Organização 

da Assistência Social tem como base algumas 

DIRETRIZES. É correto afirmar ser diretriz da 

Assistência Social: 
 

(A) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para a sua concessão. 

(B) Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

(C) Ampliação e reestruturação dos 

mecanismos de participação, integrando 

efetivamente a participação cidadã as 

etapas de planejamento, coordenação, 

gestão, controle e execução das políticas 

públicas. 

(D) Participação da população, por meio de 

organizações representativas na 

formulação das políticas públicas e no 

controle das ações em todos os níveis. 
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34) Apenas uma porcentagem dos jovens têm acesso 

ao ensino superior. Diante da demanda social 

para ampliar os índices de acesso ao ensino 

superior poderia: 

 

I – Garantir as vagas em instituições estatais para a 

permanência de todos os estudantes, coibindo e, 

ás vezes proibindo, o desenvolvimento de 

mercados livres na área da educação. 

II – Expandir as vagas no setor público melhorando a 

infra-estrutura, o número de bolsas para 

estudantes sem recursos suficientes e/ou que 

tenham mérito acadêmico; 

III – Expandir as vagas no setor privado dando auxílio 

público para pessoas comprovadamente pobres, 

fortalecendo o mercado da educação; 
 

Assinale a alternativa que contém os tipos de Estado 

que proporiam as soluções I, II e III, respectivamente: 

 

(A) Estado Socialista, Estado Absolutista, Estado 

Liberal; 

(B) Estado Liberal, Estado Socialista, Estado do Bem-

Estar Social; 

(C)  Estado Socialista, Estado do Bem-Estar Social, 

Estado Liberal; 

(D) Estado Liberal, Estado do Bem-Estar Social, 

Estado Socialista. 

  

35) O projeto ético-político da profissão, construído 

nos últimos anos, pauta-se na perspectiva da 

totalidade social, que tem na questão social a 

base de sua fundamentação. Alguns conceitos 

são fundamentais para a ação dos Assistentes 

Sociais na saúde como a concepção de saúde, a 

integralidade, a intersetorialidade, a 

participação social e a interdisciplinaridade. Os 

Assistentes Sociais na saúde atuam em quatro 

grandes eixos, na qual esses não devem ser 

compreendidos de forma segmentada, mas 

articulados dentro de uma concepção de 

totalidade. Qual alternativa não apresenta um 

dos eixos correspondente ao texto acima citado: 
 

(A) Atendimento direto aos usuários; mobilização, 

participação e controle social;  

(B) Investigação, planejamento e gestão; 

(C) Assessoria, qualificação e formação profissional; 

(D) Produção sobre as demandas postas à prática em 

saúde. 

36)  O Serviço Social instituiu um novo Código de 

Ética, expressando o projeto profissional 

contemporâneo comprometido com a 

democracia e com o acesso universal aos 

direitos sociais, civis e políticos. 
 

(A) O conceito de ética fundamentado na teoria 

marxista orienta-se para uma reflexão 

desinteressada em busca da emancipação 

política da sociedade. 

(B) A moral profissional envolve a relação entre a 

ação profissional do indivíduo singular, os 

sujeitos nela envolvidos e o produto concreto 

da intervenção profissional. 

(C) A ética corresponde à abstração do cotidiano 

para uma reflexão crítica acerca da moral, a 

qual compreende as práticas sociais 

cotidianas. 

(D) Independentemente de atuar em equipe 

interdisciplinar, o assistente social é 

legalmente reconhecido como profissional da 

saúde. 

 

37) No que diz respeito ao Art. 5º do Código de 

Ética que versa sobre os deveres dos 

assistentes sociais nas suas relações com os 

usuários, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) É dever do/a assistente social informar à 

população usuária sobre a utilização de 

materiais de registro audiovisual e pesquisas 

a elas referentes e a forma de sistematização 

dos fatos obtidos. 

(B) É dever do/a assistente social fornecer a 

população usuária, quando solicitado, 

informações concernentes ao trabalho 

desenvolvido pelo Serviço Social e as suas 

conclusões, independente do sigilo 

profissional. 

(C) É dever do/a assistente social reter as 

informações colhidas nos estudos e pesquisas 

aos/às usuários/as, no sentido de que estes 

não precisem utilizá-los para o 

fortalecimento dos seus interesses. 

(D) Nenhuma das alternativas. 
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38) O sigilo profissional constitui-se como um direito 

e um dever do Assistente Social. Sobre a garantia 

do sigilo profissional como desafio ético da 

profissão marque (V) para verdadeiro e (F) para 

falso: 

 

I -   (   ) É um princípio inscrito no Código de Ética 

profissional;  

II -  (   ) O Código de Ética é explícito quando se refere 

ao sigilo, ou seja, no trabalho multiprofissional, 

as informações devem ser prestadas no limite da 

necessidade de atendimento aos/ás usuários/as; 

III - (   ) O sigilo pode ser quebrado quando se trata de 

um caso de grave risco ao próprio, a terceiros ou 

á coletividade; 

IV - (   ) O sigilo profissional envolve apenas o que é 

confidenciado ao/à profissional na sala de 

atendimento. 

 

(A) F – V – V - F 

(B) V – V – F - F 

(C) V – V- V - F 

(D) V – V- V- V 

 

39) Seguindo na direção de um projeto societário 

sem exploração e dominação de classes e o 

desejo da valorização da construção histórica da 

profissão, que está inscrita na sociedade 

brasileira, o ano de 2016 é marcante para o 

serviço social brasileiro, porque: 

 

(A) É o ano de celebração dos 80 anos da profissão 

no país; 

(B) Em razão de políticas cujas condições de 

proteção social estão cada dia mais limitadas e 

nas mãos do capital privado, o trabalho dos 

assistentes sociais estão cada vez mais 

requisitados, seja no atendimento á população 

ou na formulação e execução de políticas 

públicas que possibilitam o acesso aos direitos, 

como saúde, educação, lazer e moradia; 

(C) Está acontecendo o desmonte da Seguridade 

Social no Brasil; 

(D) Acontecerá Importantes debates sobre os rumos 

da profissão e a conjuntura brasileira no 15º 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que 

ocorrerá em Olinda (PE) em setembro; 

 

40) Os símbolos representam vários segmentos, e 

um deles são as profissões. Esses símbolos 

podem demonstrar conteúdos e fundamentos 

básicos, representando aquilo que o 

profissional deve seguir na sua carreira 

profissional. No serviço social, considerando 

as origens, um símbolo heráldico, 

reconhecido como referencial da profissão, 

são composto e integrado por alguns 

símbolos. Dentre as alternativas abaixo 

apresente a que não corresponde com os 

símbolos do Serviço Social: 

 

(A) Turmalina Verde 

(B) Bastão de Asclépio 

(C) Estrela dos Reis Magos 

(D) Balança com a Tocha 
 


