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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL NASF 

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) O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é 

“sistema público não-contributivo, descentralizado e 

participativo que tem por função a gestão do 

conteúdo específico da Assistência Social no campo 

da proteção social brasileira” (NOB-SUAS, 2005). 

Sobre o SUAS, segundo a norma citada, é 

CORRETO afirmar que: 

 

I. Busca a responsabilização dos três entes 

federativos na prestação da assistência social; 

II. Tem entre seus eixos estruturais a 

territorialização e a matricialidade sociofamiliar; 

III. Não permite a prestação de controle social e a 

participação popular nas instâncias de decisão. 

IV. Busca a centralidade das decisões em um ente 

federativo, priorizando-se aquele com mais 

capacidade de gestão em cada região; 

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

 

22) Em relação às medidas socioeducativas previstas no 

ECA, assinale a opção correta. 

 

A) As medidas socioeducativas de semiliberdade e de 

internação por prazo indeterminado não podem ser 

incluídas na remissão, sendo admissível sua 

aplicação somente após a instrução processual em 

sede de sentença de mérito; 

B) A obrigação de reparar o dano à vítima, não constitui 

medida socioeducativa; 

C) A advertência somente pode ser aplicada se houver 

provas suficientes da autoria e da materialidade da 

infração; 

D) A medida socioeducativa de prestação de serviços à 

comunidade pode ser aplicada pelo prazo de até um 

ano. 

 

23) Entende-se que no Serviço Social brasileiro ocorreu 

a reconceituação em 3 vertentes, dentre elas, as 

abaixo destacadas, EXCETO: 

 

A) Modernizadora 

B) Intenção de Ruptura 

C) Singularidade 

D) Reatualização do Conservadorismo 

24) 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. 

 

25) Visando a integração do idoso à vida moderna, o 

Estatuto do Idoso (Lei n
o
 10.741/ 2003) prevê que: 

 

A) Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo 

relativo às técnicas de comunicação, computação e 

demais avanços tecnológicos; 

B) Os idosos sejam preparados para a aposentadoria 

por meio de atividades educacionais que possibilitem 

sua adaptação ao mercado de trabalho; 

C) As faculdades públicas das áreas humanas reservem 

5% de suas vagas para os idosos que apresentem a 

certificação do Ensino Médio completo ou 

equivalente. 

D) Os idosos tenham direito à formação profissional 

pública e/ou privada por meio de telecursos 

profissionalizantes e cursos de informática a 

distância. 

 

26) Em relação ao referencial teórico-metodológico 
utilizado pelos Assistentes Sociais, é CORRETO 
afirmar que:  

 
A) A apropriação do referencial teórico-

metodológico, por parte do Assistente Social, 
permite-lhe apreender a realidade numa 
perspectiva de totalidade e construir mediações 
entre o exercício profissional comprometido e os 
limites dados pela realidade de atuação. 

B) Essa base teórico-metodológica é constituída por 
outros elementos e não pelos recursos essenciais 
que o Assistente Social aciona para exercer o seu 
trabalho. 

C) Esse instrumental não compreende apenas o 
arsenal teórico-metodológico utilizado. 

D) O processo de trabalho no Serviço Social não é 
pautado no instrumental técnico-operativo 
utilizado por esse profissional. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) De acordo com o Código de Ética dos Assistentes 

Sociais, a manutenção do sigilo profissional constitui-

se em: 

 

A) Um direito 

B) Uma competência 

C) Um dever 

D) Postura ética 

 

28) O Serviço Social surgiu a partir dos anos 1930, 

quando se iniciou o processo de industrialização e 

urbanização no país. A emergência da profissão 

encontra-se relacionada à articulação dos poderes 

dominantes (burguesia industrial, oligarquias 

cafeeiras, igreja Católica e Estado varguista) á época 

como o objetivo de controlar as insatisfações 

populares e frear qualquer possibilidade de avanço 

do comunismo no Brasil. Com relação ao surgimento 

do Serviço Social no Brasil, marque a alternativa 

correta: 

 

A) Ao longo dos três últimos decênios, o debate no 

Serviço Social foi polarizado por um duplo e 

contraditório movimento: o mais representativo foi o 

processo de ruptura teórica e política com o lastro 

conservador de suas origens, cujo marco inicial foi o 

movimento de consolidação do serviço Social latino-

americano, em meados dos anos 60, movimento esse 

superado no processo de amadurecimento intelectual 

e político do Serviço Social brasileiro; 

B) O ensino de Serviço Social foi reconhecido em 1953 e 

a profissão foi regulamentada em 1957; 

C) A profissão manteve um viés conservador, de controle 

da classe trabalhadora, desde seu surgimento até a 

década de 1980; 

D) Os referenciais orientadores do pensamento e da 

ação do surgimento do serviço social brasileiro têm 

sua fonte na Doutrina social da igreja, no ideário 

norte-americano de ação social e na carta encíclica 

Quadragésimo Ano.  

 
29) Segundo a Constituição Federal de 1988, a 

Previdência Social, que compõe o tripé da 
Seguridade Social, será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, e com caráter de seguro social, 
observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

 
A) Proteção à maternidade e à gestante, sendo vetada 

tal proteção à adotante; 
B) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

involuntário; 
C) Salário-família e auxílio-reclusão para os 

dependentes dos segurados que possuam renda 
inferior a um salário mínimo; 

D) Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, 
ao cônjuge ou companheiro e dependentes, desde 
que casado civilmente. 

30) O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, 

é um órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de: 

 

A) Promover o desenvolvimento físico e emocional da 

criança e do adolescente; 

B) Julgar os casos de discriminação e maus tratos à 

criança e ao adolescente; 

C)  Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente; 

D) Dar prioridade de atendimento às crianças de zero a 

seis anos de idade. 

 

31) 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 

 

32) O controle social previsto na regulamentação do 

Sistema Único de Saúde, com representação de 

usuários, está presente na seguinte instância: 

 

A) Conselhos de saúde 

B) Comissão bipartite 

C) CONASS 

D) Comissão tripartite 
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33) 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. 

 

34) 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. 

 
35) Constitui um direito do Assistente Social, segundo o 

Código de Ética profissional da categoria: 
 

A) Utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da Profissão. 

B) Permitir ou exercer a supervisão de aluno/a de 
Serviço Social em Instituições Públicas ou 
Privadas que não tenham em seu quadro 
assistente social que realize acompanhamento 
direto ao/à aluno/a estagiário/a. 

C) Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional. 

D) Contribuir para a viabilização da participação 
efetiva da população usuária nas decisões 
institucionais. 

36) Assinale a opção que apresenta o valor ético-político 

central do Código de Ética do Assistente Social de 

1993, na medida em que é o único padrão de 

organização político-social capaz de assegurar a 

explicitação dos valores essenciais da liberdade e da 

equidade. 

 

A) Justiça Social 

B) Democracia 

C) Diversidade 

D) Universalidade 

 

37) O assistente social é um dos profissionais que 

trabalha diretamente sobre as diferenciadas 

expressões da questão social e possui nas mesmas 

um campo qualificado de atuação direta. A questão 

social é compreendida como: 

 

A) Um complexo social que faz parte da natureza da 

propriedade privada no capitalismo, ou seja, é 

manifestação direta da apropriação privada da 

produção social e da lei geral da acumulação 

capitalista. 

B) As diferenças nas relações de gênero, 

características étnico-raciais e formações 

regionais. 

C) A concepção de questão social está enraizada na 

contradição capital x trabalho, em outros termos, 

é uma categoria que tem sua especificidade 

definida no âmbito do modo comunista de 

produção. 

D) Expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe capitalista e de seu 

ingresso no cenário econômico da sociedade, 

fortalecendo seu reconhecimento como classe 

pelo Estado.  

 

38) Acerca do direito à convivência familiar e 
comunitária, de acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, é correto afirmar:  

 
A) É direito da criança ser criada e educada por sua 

família natural ou por família       substituta, por 
tempo determinado, em ambiente que garanta 
seu desenvolvimento         integral. 

B) b) A manutenção ou a reintegração de criança ou 
adolescente à sua família terá preferência em 
relação a qualquer outra providência, caso em 
que será esta incluída em serviços e programas 
de proteção, apoio e promoção.  

C) c) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 01(um) ano, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada 
pela autoridade judiciária.  

D) Toda criança ou adolescente que estiver inserido 
em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 01 (um) ano. 
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39) Julgue os itens abaixo em V (verdadeiro) e F (falso) 

e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

(__) O Serviço Social possui diferentes espaços sócio-

ocupacionais e atua em consonância com os 

dispositivos legais, tais como: a Constituição Federal 

de 1988, o SUAS – Sistema Único de Assistência 

Social, SUS – Sistema Único da Saúde, ECA – 

Estatuto da criança e do Adolescente, além de 

inúmeras outras diretrizes legais que diferenciam-se 

de acordo com área de atendimento e população 

atendida. Porém, há o destaque para alguns 

princípios específicos da profissão: seu Projeto Ético 

Político e Código de Ética. 

(__) A direção sociopolítica estratégica do projeto 

profissional pressupõe um processo de lutas sociais 

e mobilização de massas, que possam reverter o 

quadro de barbárie social em que estamos 

mergulhados e que foram impostos pela ditadura do 

capital. 

(__) O Projeto Ético-Político profissional associa-se a um 

projeto societário. Sem a presença de qualquer 

exploração ou dominação. 

(__) O projeto político profissional do assistente social 

refuta qualquer tipo de preconceito e afirma o 

reconhecimento do pluralismo e da defesa dos 

direitos humanos. 

 

A) F, V, V, V. 

B) V, F, V, V. 

C) V, V, V, V. 

D) F, V, V, F. 

 

40) O direito à liberdade de crianças e adolescentes está 

descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente e 

compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 

 

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as         restrições legais.  

B) Opinião e expressão. 
C) Participar da vida política sem restrições. 
D) Buscar refúgio, auxílio e orientação.  
 
41) Qual serviço integra a proteção social básica e 

consiste na oferta de ações e serviços 
socioassistenciais de prestação continuada, nos 
CRAS, por meio do trabalho social com famílias em 
situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de 
prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a 
violência no âmbito de suas relações, garantindo o 
direito à convivência familiar e comunitária? 

 
A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) 
B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) 
C) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEIF) 
D) Serviço de Abordagem de Rua 
 

42) O benefício de prestação continuada é a garantia de 

um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência 

e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 

que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. Assinale a opção CORRETA acerca desse 

benefício: 

 

A) A família é composta pelas seguintes pessoas: o 

próprio requerente, o cônjuge ou companheiro, os 

pais e os filhos, incluindo os enteados solteiros e os 

menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo 

teto. Outras pessoas que vivam na residência não 

serão contempladas para a identificação da família. 

B) Para efeito de concessão do benefício, considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de médio prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas.  

C) Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo.  

D) O benefício de que trata este artigo pode ser 

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no 

âmbito da seguridade social ou de outro regime, 

salvo os da assistência médica e da pensão especial 

de natureza indenizatória. 

 

43) A Regulação da Política de Assistência Social deve 

primar pela regulamentação e fiscalização social, 

com base no acesso aos serviços socioassistenciais, 

tendo como parâmetros os princípios da 

universalidade e integralidade. Os objetivos da 

regulação do SUAS são, EXCETO: 

 

A) Buscar a eficiência, eficácia e efetividade das 

ações da Assistência Social, visando à ampliação 

da quantidade de usuários atendidos. 

B) Propor normas e procedimentos para gestão da 

política de Assistência Social, uniformizando 

institucionalmente a prática regulatória. 

C) Colaborar na regulamentação da relação 

Intergestores, na gestão de serviços e ações 

nacionais e regionais. 

D) Incentivar e apoiar ações de regulamentação da 

Assistência Social, inclusive ações 

descentralizadas no âmbito dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal. 
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44) Na implementação da Política Nacional do Idoso, são 

competências dos órgãos e entidades públicos na 

área de promoção e assistência social, EXCETO: 

 

A) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas 

para o atendimento das necessidades básicas do 

idoso, mediante a participação das famílias, da 

sociedade e de entidades governamentais e não-

governamentais. 

B) Estimular a criação de incentivos e de alternativas 

de atendimento ao idoso, como centros de 

convivência, centros de cuidados diurnos, casas-

lares, oficinas abrigadas de trabalho, 

atendimentos domiciliares e outros. 

C) Promover simpósios, seminários e encontros 

específicos. 

D) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos 

nas áreas de geriatria e gerontologia e na 

prestação de serviços.  

 

45) Assinale a alternativa que NÃO representa um 

princípio organizativo do SUS: 
 

A) Igualdade 

B) Universalidade 

C) Integralidade 

D) Descentralização 

 

46) Analise as afirmativas abaixo sobre objetivos 

específicos da Rede de Atenção Psicossocial e, em 

seguida, assinale a opção correta: 

 

I. Promover cuidados em saúde especialmente para 

grupos mais vulneráveis (criança, adolescente, 

jovens, pessoas em situação de rua e populações 

indígenas).  

II. Prevenir o consumo e a dependência específica de 

crack. 

III. Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, 

álcool e outras drogas.  
 

A) Apenas I está incorreta. 

B) Apenas II está incorreta. 

C) I e II estão incorretas. 

D) II e III estão incorretas.  

 

47) Conforme a Portaria nº 3088/11 que institui a Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), a atenção básica 

em saúde é formada pelos seguintes pontos de 

atenção: 
 

A) Unidade Básica de Saúde, equipe de atenção básica 

para populações específicas e Centros de 

Convivência.  

B) Centros de Atenção Psicossocial.  

C) SAMU 192, Sala de Estabilização e UPA 24 horas.  

D) Unidade de Recolhimento e Serviços de Atenção em 

Regime Residencial.  

 

48) O artigo 11 do Código de Ética Profissional assegura 

que é vedado ao/ a Assistente Social intervir na 

prestação de serviços que estejam sendo efetuados 

por outro/a profissional, salvo: 

 

A) Mediante autorização da coordenação da instituição, 

seguido de comunicação ao/ a profissional. 

B) A pedido desse/a profissional em qualquer 

circunstancia. 

C) Quando a intervenção desse/a profissional não 

apresentar bons resultados para a instituição. 

D) A pedido desse/a profissional; em caso de urgência, 

seguido da imediata comunicação ao/à profissional; 

ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

 

49) Pensar e realizar uma atuação competente e crítica 

do Serviço Social na área da saúde consiste em: 

 

I- Estar articulado e sintonizado ao movimento dos 

trabalhadores e de usuários que lutam pela real 

efetivação do SUS. 

II- Conhecer as condições de vida e trabalho dos 

usuários, bem como os determinantes sociais que 

interferem no processo saúde-doença. 

III- Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos 

serviços de saúde da instituição e da rede de 

serviços e direitos sociais, bem como de forma 

compromissada . 

IV- Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em 

vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde. 

 

50) Tendo por base os parâmetros para atuação dos (as) 

Assistentes Sociais na política de saúde, está correto 

o que se afirma em: 

 

A) I, II, III e IV. 

B) II e III, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

 

51) O ECA assegura que toda criança ou adolescente 

que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada: 

 

A) No máximo, a cada 6 (seis) meses.  

B) No máximo, a cada 1 (um) ano. 

C) No máximo a cada 2 (dois) anos. 

D) No máximo a cada 3 (três) anos. 
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52) No que se refere ao Projeto Ético Político do Serviço 

Social, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) Está vinculado a um projeto de transformação da 

sociedade. 

B) Ao atuar no movimento contraditório das classes, o 

Assistente Social acaba por imprimir uma direção 

social às próprias ações profissionais que favorecem 

a um ou a outro projeto societário. 

C) Nas diversas e variadas ações que os Assistentes 

Sociais efetuam, como plantões de atendimento, 

salas de espera, processos de supervisão e/ou 

planejamento de serviços sociais, das ações mais 

simples às intervenções mais complexas do cotidiano 

profissional, nelas mesmas, embutem determinada 

direção social entrelaçada por uma valoração ética 

específica. 

D) Tem em seu núcleo o reconhecimento da democracia 

como valor ético central. 

 

53) Consoante ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

no que tange a convivência familiar e comunitária, 

marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente que garanta seu desenvolvimento 

integral. 

B) A permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 

comprovada necessidade que atenda ao seu 

superior interesse, devidamente fundamentada 

pela autoridade judiciária.  

C) A manutenção ou a reintegração de criança ou 

adolescente à sua família terá preferência em 

relação a qualquer outra providência, caso em 

que será esta incluída em serviços e programas 

de proteção, apoio e promoção. 

D) Em nenhuma hipótese será permitida a convivência 

da criança e do adolescente com a mãe ou o pai 

privado de liberdade.   

 

54) A pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família é assegurada pela 

LOAS: 
 

A) A garantia de meio salário-mínimo de benefício 

mensal. 

B) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício 

mensal. 

C) A garantia de 1 (um) salário-mínimo e meio de 

benefício mensal. 

D) A garantia de 2 (dois) salários-mínimos de benefício 

mensal. 

55) Consoante a LOAS, quem visa a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, 

de vitimizações e danos é: 

 

A) A vigilância socioassistencial. 

B) A vigilância institucional. 

C) A defesa de direitos. 

D) A proteção social. 

 

56) De acordo com a Lei No 10.216, de 6 de abril de 

2001 os direitos e a proteção das pessoas 

acometidas de transtorno mental, são assegurados 

sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, 

cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, 

nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e 

ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu 

transtorno, ou qualquer outra. São direitos da pessoa 

com transtorno mental, EXCETO: 

 

A) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo às suas necessidades. 

B) Ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 

alcançar sua recuperação pela inserção na família, 

no trabalho e na comunidade. 

C) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração. 

D) Ter garantia de benefício financeiro mensal. 

 

57) Sobre a Lei No 10.216, de 6 de abril de 2001, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A) A internação será solicitada em qualquer hipótese. 

B) O tratamento em regime de internação será 

estruturado de forma a oferecer assistência parcial à 

pessoa com transtorno mental.  

C) É permitida a internação de pacientes com 

transtornos mentais em instituições com 

características asilares.   

D) A internação psiquiátrica somente será realizada 

mediante laudo médico circunstanciado que 

caracterize os seus motivos. 

 

58) Os foros de negociação e pactuação entre gestores, 

quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único 

de Saúde (SUS) são as (os):  

 

A) Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. 

B) Conferencias e os Conselhos. 

C) Fóruns e Colegiados. 

D) Mesas de negociações e os Seminários. 
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59) Os Centros de Atenção Psicossocial estão 

organizados nas seguintes modalidades: CAPS I, 

CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPS AD III e CAPS i. 

Sendo que o CAPS III é responsável por: 

 

A) Atender pessoas com transtornos mentais graves e 

persistentes e também com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 

de todas as faixas etárias; indicado para Municípios 

com população acima de vinte mil habitantes. 

B) Atender pessoas com transtornos mentais graves e 

persistentes, podendo também atender pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, conforme a organização da rede de 

saúde local, indicado para Municípios com população 

acima de setenta mil habitantes.  

C) Atender pessoas com transtornos mentais graves e 

persistentes. Proporciona serviços de atenção 

contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, 

incluindo feriados e finais de semana, ofertando 

retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros 

serviços de saúde mental.  

D) Atender adultos ou crianças e adolescentes, 

considerando as normativas do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de 

saúde mental aberto e de caráter comunitário, 

indicado para Municípios ou regiões com população 

acima de setenta mil habitantes. 

 

60) No tocante a Vigilância em Saúde, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A) O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância 

e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância 

das doenças e agravos não transmissíveis; a 

vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental 

em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a 

vigilância sanitária. 

B) São ações de vigilância, o tratamento de doenças e 

agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço 

de articulação de conhecimentos e técnicas. 

C) A vigilância em saúde tem por objetivo propor 

diretrizes para a política de saúde.  

D) A vigilância em saúde deve estar inserida apenas no 

nível básico de atenção a saúde. 

 

 

 

 


