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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca da organização da Assistência Social, julgue 

os itens em verdadeiro (V) ou falso (F): 

 

I - O benefício de prestação continuada não pode ser 

acumulado com nenhum outro benefício no âmbito 

da seguridade social ou de outro regime, salvo os da 

assistência médica e os da pensão especial de 

natureza indenizatória; 

II - A pessoa com deficiência, acolhida em instituição de 

longa permanência, é considerada inelegível para 

receber o benefício de prestação continuada; 

III - A proteção social básica e a especial são ofertadas 

em centros de referência de assistência social 

denominados, respectivamente, Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), que se caracterizam como unidades 

públicas estatais.; 

IV - A proteção social básica visa prevenir situações de 

vulnerabilidade e risco social, ao passo que a 

proteção social especial tem por objetivo contribuir 

para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários e a proteção de famílias e indivíduos 

para o enfrentamento das situações de violação de 

direitos.  

 

A) V –F – V- V 

B) F – F - V – V 

C) F – V – V – V 

D) V – F – F – V 

 

22) Em relação ao financiamento do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), é INCORRETO afirmar: 

 

A) A definição da destinação de recursos para o SUAS 

é determinada pelos indicadores do índice SUAS, de 

forma a priorizar os municípios onde não existem 

serviços, programas e benefícios operados no nível 

local; 

B) O Fundo Municipal da Assistência Social deve ser 

unidade orçamentária; 

C) Deve ser exercido o controle social sobre o Fundo 

Municipal de Assistência Social, tanto no momento 

da definição da destinação de recursos em seu 

orçamento como no processo de execução e 

aplicação dos recursos previstos; 

D) O financiamento do SUAS deve levar em conta a 

existência de serviços, programas, projetos e 

benefícios operados no âmbito dos territórios, com 

centralidade na família e nos níveis de proteção 

social básica e especial. 

 

 

23) Neste ano, uma candidata a membro do Conselho 

Tutelar de determinado município apresentou em seu 

currículo os comprovantes dos seguintes dados: 

 

1. Nascida no ano de 1992. 

2. Formada em pedagogia. 

3. Residente no município vizinho, a apenas 15 

quilômetros de distância. 

4. Comprovada idoneidade moral. 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

essa candidatura não pode ser formalizada em virtude: 

 

A) Dos itens 1 e 3, apenas; 

B) Do item 1, apenas; 

C) Do item 3, apenas; 

D) Dos itens 2 e 4, apenas. 

 

24) Por ser um órgão de caráter perene e atuação 

ininterrupta, que não pode ser extinto pelo Município. 

Uma vez criado, não pode deixar de funcionar ou ser 

dissolvido pela Municipalidade, havendo apenas a 

renovação dos mandatos de seus membros. Com 

base nesta afirmação analise as alternativas 

indicando as que indicam como sendo características 

do Conselho Tutelar: 
 

I – Autônomo 

II – Permanente 

III – Não Exercício de Jurisdição 

IV – Órgão Colegiado 
 

A quantidade de itens certos é igual a: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

25) No que concerne ao sigilo profissional, o Código de 

Ética prevê que: 

 

A) A quebra do sigilo só é admissível quando se 
tratarem de situações cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos 
interesses dos usuários, de terceiros e da 
coletividade.  

B) Quando há uma dissociação a ética profissional, 
ferindo os instrumentos técnicos operativos da 
profissão; 

C) O respeito à autoderteminação de cada pessoa, 
física ou jurídica, e o livre exercício de sua 
capacidade de escolha e decisão; 

D) É vedado ao assistente social manter sigilo sobre 
informações obtidas em seu trabalho com o usuário. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) Considere as seguintes afirmações: 

 

I - O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão 

municipal, estadual ou regional, destinada à 

prestação de serviços a indivíduos e a famílias que 

se encontram em situação de risco pessoal ou social, 

por violação de direitos ou contingência, que 

demandam intervenções especializadas da proteção 

social especial. 

II. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais 

instituídas no âmbito do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS), que possuem interface 

com as demais políticas públicas e articulam, 

coordenam e ofertam os serviços, programas, 

projetos e benefícios da assistência social. 

III - O CRAS é a unidade pública estadual, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores índices 

de vulnerabilidade e risco social, destinada à 

articulação dos serviços socioassistenciais no seu 

território de abrangência e à prestação de serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de proteção 

social básica às famílias. 

 

Associando V ou F a cada afirmação, nessa ordem, 

conforme seja verdadeira ou falsa, tem-se: 

 

A) V – V – F 

B) F – V – V 

C) V – F - F 

D)  F – V – F 

 

27) Os instrumentos e técnicas utilizados pelo assistente 

social no seu cotidiano profissional constituem 

construção peculiar do Serviço Social. Uma das 

técnicas mais difundida entre os assistentes sociais é 

a visita domiciliar. Sobre o assunto, julgue a 

afirmações a seguir. 

 

I - A visita domiciliar é um importante meio de aproximar 

da comunidade e de levantar informações de 

contexto sobre os usuários e grupos atendidos. 

II - A visita domiciliar deve ser desenvolvida sempre com 

vistas a averiguar a veracidade das informações 

prestadas pelo usuário, principalmente no tocante a 

bens e suas propriedades. 

III - Visita domiciliar tem caráter investigativo formal e 

pode ser utilizada como requisito para a 

apresentação formal de denúncia aos órgãos 

competentes por falso testemunho. 

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

 

28) A práxis social é uma atividade política que pode 

mudar as relações econômicas, sociais e políticas de 

uma dada sociedade. Para tanto, ela exige, na sua 

constituição enquanto práxis, o desenvolvimento de 

ações que sejam: 

 

A) Críticas 

B) Integradas 

C) Eventuais 

D) Hegemônicas 

 

29) Na conformação do Sistema Único de Assistência 

Social, um dos espaços privilegiados para a 

viabilização do controle social é o dos Conselhos 

que, dentre outras, possuem como principais 

atribuições: 

 

A) Garantir os direitos e o acesso às políticas de 

assistência social; 

B) Fiscalizar os serviços de assistência social; 

C) Avaliar a situação da assistência social no país; 

D) Determinar diretrizes para a política de assistência 

social. 

 

30) O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua 

proteção um direito social, razão pela qual fica 

assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 

públicos, urbanos e semiurbanos, a toda pessoa com 

mais de: 

 

A) 60 anos, exceto nos serviços seletivos e especiais, 

quando prestados paralelamente aos serviços 

regulares. 

B) 65 anos, exceto nos serviços seletivos e especiais, 

quando prestados paralelamente aos serviços 

regulares. 

C) 65 anos, incluindo-se os serviços seletivos e 

especiais, ainda que prestados paralelamente aos 

serviços regulares. 

D) 65 anos, exceto nos serviços seletivos e especiais, 

mesmo quando inexistir serviços regulares. 

 

31) Verificada a prática do ato infracional, que medida a 

autoridade competente NÃO poderá aplicar ao 

adolescente: 

 

A) Advertência. 

B) Liberdade assistida. 

C) Opção de reparar o dano. 

D) Prestação de Serviço à Comunidade. 
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32) Julgue os itens seguintes, que estão relacionados ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei n.o 

8.069/1990). 

 

I – A Lei 13.306/2016, publicada recentemente no Diário 

Oficial da União, retifica o Estatuto da Criança e do 

Adolescente ao reduzir a idade máxima na educação 

infantil de 6 para 5 anos; 

II – O processo em que os pais disputam a posse e 

guarda de filhos menores que estejam sob os 

cuidados da mãe, que lhes dá toda a atenção, 

assistência e dedicação necessárias e 

recomendáveis caracteriza situação irregular que 

desloca a competência do juízo de família para a 

vara da infância e da juventude; 

III – Em se tratando de menor inimputável, inexiste 

pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas 

pretensão educativa, que é dever não só do Estado, 

mas da família, da comunidade e da sociedade em 

geral, conforme disposto expressamente na 

legislação de regência e na CF; 

IV - Nos casos de ato infracional, a competência 

jurisdicional, em regra, será determinada pelo 

domicílio dos pais ou responsável pelo adolescente. 
 

A quantidade de itens certos é igual a: 
 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

33) Considere as seguintes afirmações: 

 

I - O PAIFI de caráter intersetorial, integrante da Política 

Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do 

SUAS, compreende transferências de renda, trabalho 

social com famílias e oferta de serviços 

socioeducativos para crianças e adolescentes que se 

encontrem em situação de trabalho; 

II - O PETI tem abrangência nacional e será desenvolvido 

de forma articulada pelos entes federados, com a 

participação da sociedade civil, e tem, como objetivo, 

contribuir para a retirada de crianças e adolescentes 

com idade inferior a dezesseis anos em situação de 

trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos; 

III - O Poder Executivo disporá, no prazo de cento e vinte 

dias a contar da data de publicação da LOAS, sobre 

o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional 

de Assistência Social (FNAS). 
 

Associando V ou F a cada afirmação, nessa ordem, 

conforme seja verdadeira ou falsa, tem-se: 
 

A) V – V – F 

B) F – V – F 

C) F – F – F 

D) V – F – F 

34) O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e o 

Conselho Regional de Serviço Social – CRESS são 

os órgãos de fiscalização do exercício profissional, 

de acordo com as atribuições particulares de cada 

órgão. Sobre o papel fiscalizador do CRESS, marque 

a alternativa correta. 

 

A) O CRESS atua exclusivamente no âmbito 

administrativo, procedendo à inscrição e baixa 

profissional, e não tem atribuição fiscalizadora; 

B) O CRESS não está amparado legalmente para a 

autuação de bacharéis de Serviço Social que 

exerçam a atividade de assistente social sem o 

devido registro profissional; 

C)  O CRESS deve apurar as denúncias de exercício 

ilegal da profissão, por se tratar do órgão que deve 

zelar pelo exercício profissional qualificado e dentro 

dos parâmetros legais; 

D) O CRESS limita suas atividades à cobrança das 

anuidades devidas pelos profissionais para a 

regularização do exercício profissional. 

 

35) Segundo IAMAMOTO, ―O Assistente Social atuando 

na esfera das políticas públicas, das organizações e 

movimentos sociais pode interferir, no âmbito de sua 

área de competência, para ampliar a ingerência de 

segmentos da sociedade civil em questões que lhes 

são concernentes, compartilhando propostas e 

decisões para romper as 'caixas pretas' que guardam 

em segredo informações que necessitam ser 

difundidas junto à coletividade.‖  

 

A expressão “no âmbito de sua área de 

competência” permite entender que o Assistente 

Social ______________. 

 

A) Deve atuar com foco e respeito à sua especialidade 

profissional; 

B) Tem liberdade de ação interprofissional; 

C) Pode intervir nas ingerências existentes na esfera 

das políticas públicas, assumindo-as se for 

necessário; 

D) Submete-se às políticas sociais e respectivos 

ditames. 

 

36) São objetivos da Assistência Social, segunda a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), EXCETO: 

 

A) Matricialidade Sociofamiliar 

B) Proteção Social 

C) Vigilância Socioassistencial 

D) Defesa de Direitos 
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37) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

colocação da criança ou adolescente em família 

substituta far-se-á levando em conta alguns 

requisitos. Acerca desse tema, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será 

previamente ouvido por um único profissional. 

B) A colocação da criança ou adolescente em família 

substituta será precedida de sua preparação gradativa 

e acompanhamento posterior, realizados pela equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 

Juventude, preferencialmente com o apoio dos 

técnicos responsáveis pela execução da política 

municipal de garantia do direito à convivência familiar. 

C) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, 

será necessário seu consentimento, colhido em 

audiência. 

D) Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, 

tutela ou guarda da mesma família substituta, 

ressalvada a comprovada existência de risco de 

abuso ou outra situação que justifique plenamente a 

excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, 

em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos 

vínculos fraternais. 

 

38) Assinale a opção que apresenta CORRETAMENTE a 

definição do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

 

A) Unidade pública de abrangência e gestão municipal, 

estadual ou regional, destinada à prestação de 

serviços a indivíduos e famílias que se encontram em 

situação de risco pessoal ou social, por violação de 

direitos ou contingência, que demandam 

intervenções especializadas da proteção social 

especial. 

B) Trabalho social com famílias, de caráter continuado, 

com a finalidade de fortalecer a função protetiva da 

família, prevenir a ruptura de seus vínculos, 

promover seu acesso e usufruto de direitos e 

contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

C) Unidade pública municipal, de base territorial, 

localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação 

dos serviços socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica 

às famílias. 

D) Órgão que reúne representantes do governo e da 

sociedade civil para discutir, estabelecer normas e 

fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e 

privados. 

 

39) Compete ao Conselho Nacional de Assistência 

Social: 

 

A) Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de assistência social. 

B) Normatizar as ações e regular a prestação de 

serviços somente de natureza pública no campo da 

assistência social. 

C) A partir da realização da I Conferência Nacional de 

Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente 

a cada quatro anos a Conferência Nacional de 

Assistência Social. 

D) Divulgar o seu regimento interno. 

 

40) Analise as afirmativas abaixo sobre o tema do 

Conselho da Criança e do Adolescente e, em 

seguida, assinale a opção correta: 

 

I. Do ponto de vista de sua natureza jurídica, o conselho 

é um colegiado, ou seja, compõe-se de forma paritária 

por agentes públicos e, seus atos são emanados de 

decisão coletiva e não de agente singular.  

II. O Conselho de Direitos tem a prerrogativa para tomar 

decisão, dentro da sua área de competência, na 

formulação, deliberação e controle dos direitos 

humanos da criança e do adolescente. 

III. Para participar dos conselhos de forma adequada é 

necessário buscar o aprendizado e o conhecimento 

da realidade, com efetiva postura técnica, ética e 

política para a tomada de decisões em benefício da 

criança e do adolescente. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) I e II estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

41) A proteção social, que visa à garantia da vida, à 

redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, contempla especialmente, EXCETO: 

 

A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

B) O amparo às crianças e aos adolescentes. 

C) A promoção da desintegração ao mercado de 

trabalho. 

D) A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária. 
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42) A aprovação do Estatuto do Idoso foi extremamente 

importante porque expandiu os direitos dos idosos e 

instituiu penas a quem desrespeitar ou abandonar 

um idoso. Sobre esse Estatuto é correto afirmar:  

 

A) O cidadão que tenha testemunhado ou que tenha 

conhecimento de qualquer forma de violação a esta 

Lei tem o dever de comunicar à autoridade 

competente para a tomada das devidas providências. 

B) O Estado pode garantir à pessoa idosa a proteção à 

vida e à saúde, mediante fragilização de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento 

saudável e em condições de dignidade. 

C) O idoso não goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. 

D) Alguns idosos não poderão ser objeto de qualquer 

tipo de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma 

da lei. 

 

43) Constituem espaços de participação e fortalecimento 

do controle social no âmbito da Política de 

Assistência Social, EXCETO: 

 

A) Conferências 

B) Colégios 

C) Conselhos 

D) Fóruns 

 

44) Sobre o trabalho interdisciplinar e a atuação do 

Assistente Social, escolha a alternativa CORRETA: 

 

A) O assistente social deve garantir a especificidade de 

sua área de atuação ao integrar equipes 

multiprofissionais. 

B) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente 

social não deverá respeitar as normas e limites legais, 

técnicos e normativos das outras profissões, em 

conformidade com o que estabelece o Código de 

Ética do Assistente Social. 

C) O assistente social não precisa integrar equipes 

multiprofissionais, nem incentivar e estimular o 

trabalho interdisciplinar. 

D) No atendimento multiprofissional a avaliação e 

discussão da situação poderá ser multiprofissional, 

prevalecendo a conclusão manifestada por escrito 

pelo assistente social. 

45) Assinale a opção correta sobre a conduta ética do 

Assistente Social com base no Código de Ética da 

categoria profissional:  

 

A) O Serviço Social não foi uma das primeiras profissões 

da área social a ter aprovada sua lei de 

regulamentação profissional, a Lei 3252 de 27 de 

agosto de 1957, posteriormente regulamentada por 

Decreto. 

B) A concepção de justiça social e transformação da 

realidade sempre foi uma preocupação observada 

claramente pela profissão expressa nos Códigos de 

Ética de 1965 e 1975.  

C) O Código de Ética Profissional de 1993 reforçou a 

base filosófica tradicional conservadora, que norteava 

a ética da neutralidade, mas reconhece a 

competência teórica, técnica e política que o 

assistente social deve possuir.  

D) A disciplina e fiscalização do exercício profissional é 

de responsabilidade do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) e dos Conselhos Regionais de 

Serviço Social (CRESS).  

 

46) O tema da instrumentalidade é fundamental para o 

embasamento do exercício profissional, no campo da 

teoria e da prática. Sobre esse tema é INCORRETO 

afirmar:  

 

A) Limita-se ao conjunto de instrumentos e técnicas para 

a atuação profissional. 

B) Diz respeito à capacidade ou propriedade constitutiva 

da profissão, construída e reconstruída no processo 

sócio-histórico.  

C) A instrumentalidade possibilita uma condição concreta 

de reconhecimento social da profissão.  

D) Relaciona-se à preocupação com a qualidade do 

trabalho executado.  

 

47) Assinale a opção que apresenta as características da 

Assistência Social, segundo a Constituição Federal 

de 1988 e a Lei Orgânica de Assistência Social. 

 

A) Política pública situada no campo dos direitos, da 

universalização dos acessos e da responsabilidade 

estatal. 

B) Ação do Estado direcionada pela Igreja para 

promover o bem estar social.  

C) Política assistencialista, que objetiva a igualdade 

entre as pessoas. 

D) Ação de Governo descontinuada e de ajuda e 

caridade. 
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48) Marque a alternativa que define corretamente a 

política de Assistência Social, conforme a LOAS: 

 

A) Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa privada 

para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 

B) Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. 

C) Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública, 

privada e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas. 

D) Política de Seguridade Social contributiva, que provê 

os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. 

 

49) De acordo com o artigo 2º da Lei Nº 8.742, de 07 de 

Dezembro de 1993, a Assistência Social tem por 

objetivos:  

 

I – A proteção social, que visa à garantia da vida, à 

redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos. 

II - A vigilância socioassistencial, que visa a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, 

de vitimizações e danos. 

III - A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 

acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

IV- A descentralização político administrativa. 

 

Segundo a LOAS, somente está correto o que se afirma 

em: 

 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II, III e IV. 

 

 

 

50) Consoante o artigo 70-A do ECA a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

atuar de forma articulada na elaboração de políticas 

públicas e na execução de ações destinadas a coibir 

o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 

degradante e difundir formas não violentas de 

educação de crianças e de adolescentes, tendo 

como principais ações, EXCETO:         

  

A) A promoção de campanhas educativas permanentes 

para a divulgação do direito da criança e do 

adolescente de serem educados e cuidados sem o 

uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 

degradante e dos instrumentos de proteção aos 

direitos humanos.        

B) A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, com o 

Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente e com as entidades não 

governamentais que atuam na promoção, proteção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente.      

C) O apoio e o incentivo às práticas de resolução 

pacífica de conflitos que envolvam violência contra a 

criança e o adolescente.  

D) Serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social de garantia de proteção social e de 

prevenção e redução de violações de direitos, seus 

agravamentos ou reincidências. 

 

51) Segundo o artigo 88 do ECA NÃO constitui-se uma  

diretriz da política de atendimento a criança e ao 

adolescente: 

 

A) Criação e manutenção de programas específicos, 

observada a descentralização político-administrativa. 

B) Manutenção de fundos nacional, estaduais e 

municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 

direitos da criança e do adolescente. 

C) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 

D) Mobilização da opinião pública para a indispensável 

participação dos diversos segmentos da sociedade.   

 

52) Enquanto processo racional, o planejamento se 

organiza por operações complexas e interligadas, 

que, conforme Ferreira (1965) são as seguintes: de 

reflexão, de decisão, de ação, de retomada da 

reflexão. Sendo a operação de retomada de reflexão: 

 

A) Operação de critica dos processos e dos efeitos da 

ação planejada. 

B) Relacionada à execução das decisões. 

C) Relacionada à escolha de alternativas. 

D) Relacionada ao conhecimento de dados, analise e 

estudo de alternativas. 
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53) Delineia as decisões de caráter geral do sistema, 

suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas 

diretrizes e precisa responsabilidades. Esta 

afirmação refere-se a (ao): 

 

A) Planejamento. 

B) Plano. 

C) Programa. 

D) Projeto. 

 

54) Ao idoso internado ou em observação é assegurado 

o direito a acompanhante, com as condições 

adequadas para a sua permanência em tempo 

integral. De acordo com o artigo 16 do Estatuto do 

Idoso essas condições serão proporcionadas pelo: 

 

A) Órgão de saúde. 

B) Órgão de Assistência Social. 

C) Ministério Público. 

D) Conselho do Idoso. 

 

55) São objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS 

conforme o artigo 5
o
  da Lei Nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, EXCETO: 

 

A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

B) A formulação de política de saúde. 

C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

D) A divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

 

56) É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, componente do Sistema Único de Saúde – 
SUS, criado e definido pela Lei Nº 8.080 de 19 de 
setembro de 1990 e pela Lei N

o
 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, com o qual funcionará em 
perfeita integração.  Com relação ao referido 
Subsistema é INCORRETO afirmar: 
 

A) Caberá à União, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena. 

B) Os Estados, Municípios, outras instituições 

governamentais e não-governamentais poderão atuar 

complementarmente no custeio e execução das 

ações.    

C) As populações indígenas não terão direito a 

participar dos organismos colegiados de formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, 

tais como o Conselho Nacional de Saúde e os 

Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. 

D) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 

ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 

regionalizado.   

57) No que se refere aos serviços privados de 
assistência à saúde é correto afirmar: 
 

A) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, 
de profissionais liberais e sociedade civil, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito público 
na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

C) Em qualquer hipótese é vedada a participação direta 
ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de 
capital estrangeiro na assistência à saúde. 

D) Mesmo quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) não poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela iniciativa privada. 

 
58) A prática interdisciplinar no Serviço Social exige: 
 
A) Apenas a presença de profissionais de diferentes 

formações. 
B) Profissionais com a mesma formação e visões 

diferentes. 
C) Profissionais com diferentes formações e com 

posturas profissionais sectárias e centralizadoras. 
D) Muito mais que a presença de profissionais de 

diferentes formações em uma mesma equipe ou 
projeto, demanda, sobretudo, o abandono de 
posturas profissionais sectárias e centralizadoras. 

 
59) O Conselho Tutelar, agora com a nova roupagem 

dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
trabalha em função da garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes, tendo como finalidade: 

 
A) Contribuir para a efetivação do novo paradigma, o da 

proteção integral de direitos e colocar a criança e o 
adolescente na condição de sujeitos de direitos em 
estágio de desenvolvimento. 

B) Executar as políticas voltadas para o atendimento de 
crianças e adolescentes. 

C) Aplicar penas aos sujeitos que descumprirem os 
direitos garantidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

D) Aplicar medidas socioeducativas aos adolescentes 
em conflito com a lei. 
 

60) Veronese (2006, p. 117) enfatiza que a autonomia do 
Conselho Tutelar está relacionada a desvinculação 
desse órgão aos demais ligados a administração 
pública. Que este tem caráter permanente porque 
uma vez criado não pode ser extinto. Sendo não-
jurisdicional porque este órgão:  

 
A) É responsável por aplicar apenas as medidas 

socioeducativas aos que descumprirem as medidas 
previstas no ECA e não aplica sansão punitiva. 

B) Tem como atribuição apenas aconselhar pais de 
adolescentes em conflito com a lei. 

C) É responsável somente pela fiscalização dos 
programas voltados ao atendimento de crianças e 
adolescentes. 

D) Não é responsável por aplicar sanção punitiva, suas 
requisições se limitam a esfera administrativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
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