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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

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.  
 

Português Atualidades Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

10 05 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. 

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 FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 08 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

A SEMENTE, A FLOR E O FRUTO DA SABEDORIA 

 

O ser humano busca a felicidade, desde que surgiu no mundo e se reconheceu capaz de 1 

produzir cultura e transformar o ambiente em que vive. Essa busca faz parte das energias 2 

fundamentais que movem o espírito humano. Aristóteles já sabia disso, há mais de dois 3 

milênios. 4 

Mesmo na obscuridade das antigas cavernas, subjugado aos penosos afazeres do caçar 5 

seu alimento e coletar frutas e folhas da natureza, nossos ancestrais marcavam a sua diferença 6 

atávica dos outros animais por um atributo muito simples, muito singelo, mas fundamental: a 7 

habilidade para sorrir. 8 

Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado palpável da sua constante busca pela 9 

satisfação. Naquele tempo em que contava mais a maçã que saciava a fome do que a saciedade 10 

metafísica da alma, o significado de felicidade devia ser barriga cheia, caverna seca, abrigo 11 

seguro e sexo satisfeito. [...] 12 

A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico sobre o homem. Machado de Assis 13 

fala, por exemplo, a respeito de um personagem de A mão e a luva: “Ao voltar para casa, uma 14 

criança que brincava na rua, em camisa, com os pés na água barrenta da sarjeta, fê-lo parar 15 

alguns instantes, invejoso daquela boa fortuna da infância, que ri com os pés no charco.” Mas 16 

não precisamos mais do que o olhar à nossa volta. Nos pontos de ônibus, nos bares, nas ruas, no 17 

trabalho, todo o mundo luta para conquistar coisas que lhes tragam alegria, a manifestação 18 

imediata da felicidade. Não nos sentimos bem quando topamos com alguém na rua a assobiar 19 

uma canção? Não achamos maravilhoso passear nas cidades pequenas, onde as pessoas olham 20 

nos olhos da gente e dizem “bom dia”, coisa que o habitante da metrópole esqueceu?  21 

Não é isto um pouco da felicidade? 22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Adaptado de CHALITA, Gabriel. Os dez mandamentos da ética.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003, p. 19-21. 

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.                                                                 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 4  

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01)  Considere as seguintes afirmações:  

 

I. Embora a busca pela felicidade seja algo constante 

na vida do ser humano, verifica-se, na atualidade, 

que os homens estão tornando-se cada vez mais 

angustiados.  

II. Desde tempos remotos, com a sua habilidade para 

sorrir, o ser humano vem conseguindo conquistar 

mais espaço no mercado de trabalho. 

III. A capacidade de produzir cultura tem proporcionado 

ao ser humano oportunidades de atingir a satisfação 

plena do seu anseio por felicidade. 

IV. O significado de felicidade para o homem da 

atualidade não é o mesmo da época das cavernas, 

mas permanece nele o desejo de conquistar coisas 

que lhe propiciem felicidade.  

 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS 

em: 

 

A) I e IV 

B) II e III 

C) III 

D) IV   

 

02) “A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico 

sobre o homem.” (L.13) 

       

É coerente com o sentido da frase acima a 

afirmativa: 

 

A) A felicidade é considerada pelo ser humano como 

algo inatingível. 

B) A ideia de felicidade faz surgir no homem o caráter 

transitório da vida. 

C) A ideia de felicidade torna a vida do ser humano 

mais amena, mais suave.   

D) A felicidade é vista pelo homem como um elemento 

causador de muitos transtornos. 

 

03) “Mas não precisamos mais do que o olhar à nossa 

volta.” (L. 16/17)     

        

       Considerando-se o contexto, é INCORRETO afirmar 

que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 

A) No entanto 

B) Entretanto 

C) Contudo 

D) Portanto   

04) Em “fê-lo parar alguns instantes” (L.15/16), a forma 

pronominal destacada refere-se:  

 

A) A Machado de Assis. 

B) A um personagem de A mão e a luva.   

C) Ao autor do texto. 

D) Ao ser humano. 

 

05)  Na oração “há mais de dois milênios” (L.3/4), com a 

substituição do verbo haver por fazer, obtém-se a 

forma verbal: 

 

A) Faz    

B) Fazem 

C) Fazia 

D) Faziam  

 

06)  Mantêm-se a correção e o sentido da oração “Ao 

voltar para casa” (L.14), substituindo-se o segmento 

destacado por: 

 

A) Como voltava para casa 

B) Por voltar para casa 

C) Apesar de voltar para casa 

D) Quando voltava para casa  

 

07)  “Nos pontos de ônibus, nos bares, nas ruas, no 

trabalho, todo o mundo luta para        conquistar 

coisas que lhes tragam alegria, a manifestação 

imediata da felicidade.” (L.17/19) 

 

O segmento em destaque na frase acima exerce a 

mesma função sintática que o termo destacado em: 

 

A) A) “Essa busca faz parte das energias fundamentais 

que movem o espírito humano.”   (L. 2/3)   

B) “Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado 

palpável da sua constante busca pela satisfação.” (L. 

9/10) 

C) “A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico 

sobre o homem.” (L.13) 

D) “Aristóteles já sabia disso, há mais de dois milênios.” 

(L. 3 e 4)  
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ÁREA LIVRE 

08)  “Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado 

palpável da sua constante busca pela satisfação. 

Naquele tempo em que contava mais a maçã que 

saciava a fome do que a saciedade metafísica da 

alma, o significado de felicidade devia ser barriga 

cheia, caverna seca, abrigo seguro e sexo satisfeito.” 

(L. 9/12) 

 

Afirma-se corretamente sobre o trecho acima: 

 

A) As formas verbais encontram-se no pretérito 

imperfeito do modo subjuntivo. 

B) As formas verbais encontram-se no pretérito 

imperfeito do modo indicativo.   

C) O termo “pela satisfação” (L.9/10) exerce, no texto, a 

função sintática de objeto indireto. 

D) No vocábulo “invejoso” (L.16), o elemento destacado 

é um prefixo. 

 

AS QUESTÕES 9 E 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO 

ABAIXO 

 

1. Preciso aprender a ser só 

2. Ah! Se eu pudesse fazer entender 

3. Sem teu amor, eu não posso viver 

4. Que sem nós dois, o que resta sou eu 

5. Eu assim tão só 

6. E eu preciso aprender a ser só 

7. Poder dormir sem sentir teu calor 

8. E ver que foi só um sonho que passou. 

 

                   Marcos Valle & Paulo Sérgio Valle 

 

09)  Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o 

texto: 

 

A) No segundo verso encontram-se três pronomes e 

uma locução verbal. 

B) No primeiro verso existe uma interjeição.   

C) No quarto verso há um advérbio de tempo. 

D) No sexto verso há um pronome demonstrativo. 

 

10)  Em “Se eu pudesse fazer entender” (V.2), o vocábulo 

destacado introduz noção de: 

 

A) Condição   

B) Finalidade 

C) Concessão 

D) Causa  
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11) As relações internacionais viveram uma reviravolta, 

com o restabelecimento das relações diplomáticas 

entre dois países após décadas de rompimento de 

relações diplomáticas. São eles: 

 

A) Argentina e Inglaterra; 

B) China e Rússia; 

C) Cuba e Estados Unidos; 

D) Coréia do Sul e Coréia do Norte. 

 

12) A Venezuela vive recentemente uma situação de caos 

e a Argentina vive o primeiro ano de mandato de seu 

novo presidente. Os nomes de seus presidentes são, 

respectivamente: 

  

A) Raul Castro e José Mujica; 

B) Nicolás Maduro e Mauricio Macri; 

C) Hugo Chaves e Tabarez Vasquez; 

D) Evo Morales e Rafael Correia. 

 

13)  A tragédia do Rio Doce, em MG, repercute pelos 

estragos ao meio ambiente que causam ainda hoje. 

Moradores e ambientalistas criticam a atuação da 

companhia Samarco que tem se recusado, inclusive, 

a pagar multas estabelecidas pela Justiça. A tragédia 

iniciou-se no município mineiro de: 

 

A) Ouro Preto; 

B) Belo Horizonte; 

C) Congonhas; 

D) Mariana. 

 

14) A Operação Lava Jato da Polícia Federal, que gera 

eventos até os dias atuais, foi deflagrada no dia 17 de 

março de 2014, como o foco em um esquema de 

lavagem de dinheiro suspeito de movimentar R$ 10 

bilhões. O personagem central, em seu início, era o 

doleiro: 
 

A) Naji Nahas; 

B) Dario Messer; 

C) Alberto Youssef; 

D) Oscar Frederico Jager. 

15) Atualmente no Brasil, muito se tem falado em 

política, devido aos escândalos que vem à tona a todo 

instante na mídia e nas redes sociais. No entanto, a 

maioria das pessoas desconhece a atual estrutura 

política brasileira. A respeito desta estrutura, julgue 

os itens a seguir em (V) para verdadeiro e (F) para 

falso. 

 

I. O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, 

formada pela União, Estados, Distrito 

Federal e municípios, em que o exercício do poder é 

atribuído a órgãos distintos e independentes, 

submetidos a um sistema de controle para garantir o 

cumprimento das leis e da Constituição. 

II. O Brasil é uma República porque o Chefe de estado é 

eleito pelo povo, por período de tempo determinado. 

É presidencialista porque o presidente da República 

é Chefe de Estado e também Chefe de governo. É 

Federativa porque os estados têm autonomia 

política. 

III. A União está dividida em três poderes, 

independentes e harmônicos entre si. São eles o 

Legislativo, que elabora leis; o Executivo, que atua na 

execução de programas ou prestação de serviço 

público; e o Poder Judiciário, que soluciona conflitos 

entre cidadãos, entidades e o estado. 

IV. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, 

admite a formação legal de vários partidos. O partido 

político é uma associação voluntária de pessoas que 

compartilham os mesmos ideais, interesses, 

objetivos e doutrinas políticas, que tem como 

objetivo influenciar e fazer parte do poder político. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos; 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

C) Todos os itens são verdadeiros. 

D) Todos os itens são falsos. 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federativa_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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16) Aprovada pela Portaria 2.488 de 21 de outubro de 

2011, tem como princípios ordenadores: representar 

um modelo que sirva como porta de entrada do 

usuário aos serviços de saúde, provendo fácil 

alcance, o qual deve ser procurado pelo usuário 

sempre que surgir um problema de saúde novo ou 

recorrente, de modo a estabelecer vínculo, 

longitudinalidade do cuidado, integralidade e 

coordenação da assistência prestada. Estamos 

falando da seguinte política de saúde: 

 

A) Estratégia Saúde da Família 

B) Política Nacional de Atenção Básica 

C) Política Nacional de Humanização 

D) Política de Atenção Integral à Saúde 

 

17) Ao falar em justiça social, entende-se que todos os 

indivíduos devem ter igualdade de oportunidade em 

usar o sistema de saúde. No entanto, no Brasil onde 

as disparidades sociais e regionais e as necessidades 

de saúde variam entre a população, para se cumprir 

esse princípio, deve-se ofertar tratamento igual 

perante os iguais e de forma desigual perante 

situações desiguais. Com isso, estaremos respeitando 

o seguinte princípio norteador do Sistema Único de 

Saúde: 

 

A) Hierarquização 

B) Integralidade 

C) Equidade 

D) Universalidade 

 

18) O princípio, regulamentado pela lei n° 8.142/90, que 

dispõe sobre a participação dos usuários na gestão 

do Sistema Único de Saúde - SUS - é o: 

 

A) Controle Social 

B) Conselho de Saúde 

C) Descentralização 

D) Regionalização 

19) De acordo com a Lei n° 8.080/90, são objetivos e 

atribuições do Sistema Único de Saúde: 

 

I. Executar ações de vigilância epidemiológica como: 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse à saúde. 

II. Executar ações de vigilância sanitária como: a 

produção, o controle e a distribuição de produtos e 

bens de consumo que possam interferir na saúde 

da população, tais como a entrada e saída em 

portos e aeroportos de medicamentos, cosméticos 

e alimentos. 

III. Executar ações de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. 

 

A) Apenas I 

B) Apenas I e II 

C) Apenas III 

D) Apenas II e III 

 

20) A divisão dos serviços de saúde em níveis de 

complexidade compreende três níveis, na qual o 

nível primário refere-se àquele que deve ser 

oferecido diretamente à população, como primeiro 

contato, enquanto os outros, secundário e terciário, 

devem ser utilizados em situações que exijam 

atendimento específico de acordo com a necessidade 

do usuário. Visando oferecer um atendimento dos 

serviços de saúde com melhor eficiência e eficácia, 

esse conceito refere-se ao seguinte Princípio 

Organizacional do Sistema Único de Saúde: 

 

A) Regionalização 

B) Hierarquização 

C) Integralidade 

D) Descentralização 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LEGISLAÇÃO DO SUS                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O processo de institucionalização do Serviço Social 

no Brasil se deu articulado com o(a): 

 

A) Período de construção da proposta de Intenção de 

ruptura na década de 70; 

B) Movimento Católico na década de 30; 

C) Surgimento das grandes instituições assistenciais no 

período do Estado Novo; 

D) Ascensão de Getúlio ao poder na década de 50. 

 

22) De acordo com o Estatuto do Idoso, é correto afirmar 

que aos idosos que não possuam meios para prover 

sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 

família, é assegurado, a partir de: 

 

A) 65 anos, o benefício mensal de meio salário-mínimo, 

nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, não 

sendo computado para os fins do cálculo da renda 

familiar per capita benefício similar já concedido a 

qualquer membro da família; 

B) 65 anos, o benefício mensal de meio salário-mínimo, 

nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, 

sendo computado para os fins do cálculo da renda 

familiar per capita benefício similar já concedido a 

qualquer membro da família; 

C) 65 anos, o benefício mensal de um salário-mínimo, 

nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, não 

sendo computado para os fins do cálculo da renda 

familiar per capita benefício similar já concedido a 

qualquer membro da família; 

D) 70 anos, o benefício mensal de meio salário-mínimo, 

nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, 

sendo computado para os fins do cálculo da renda 

familiar per capita benefício similar já concedido a 

qualquer membro da família. 

 

 

 

 

 

 

 

23) Sobre o Centro de Referência da Assistência Social 

CRAS, é INCORRETO afirmar: 
 

A) A contra-referência é exercida sempre que o CRAS 

recebe encaminhamento do nível de maior 

complexidade (proteção especial) e insere o usuário 

em serviço, benefício, programa e/ou projeto de 

proteção básica à saúde.  

B) O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro 

acesso das famílias aos direitos socioassistenciais e, 

portanto, à proteção social. Estrutura-se, assim, 

como porta de entrada dos usuários da política de 

assistência social para a rede de Proteção Básica e 

referência para encaminhamentos à Proteção 

Especial.  

C) Previne as situações de risco no território onde 

vivem famílias em situação de vulnerabilidade social 

apoiando famílias e indivíduos em suas demandas 

sociais, inserindo-os na rede de proteção social e 

promover os meios necessários para que fortaleçam 

seus vínculos familiares e comunitários e acessem 

seus direitos de cidadania. 

D) A existência do CRAS está estritamente vinculada ao 

funcionamento do Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF, ou seja, à implementação do PAIF, co-

financiado ou não pelo Governo Federal, que 

constitui condição essencial e indispensável para o 

funcionamento do CRAS.  

 

24) O Código de Ética Profissional trata dos direitos, 

deveres e do que é vedado ao assistente social no 

exercício da profissão. De acordo com o referido 

código, julgue as afirmações a seguir: 

I – O Código de Ética profissional e a lei de 

Regulamentação constituem documentos que dão 

direção ao Projeto Ético-Político – PEP; 

II - A reflexão ética supõe a suspensão da cotidianidade, 

tendo por objetivo responder às suas necessidades 

imediatas; 

III - Ética profissional é a reflexão ética sobre o 

comportamento profissional, que pensa a relação do 

eu com o coletivo, estabelecendo parâmetros para a 

relação profissional, do profissional com a sociedade; 

IV - O PEP é um documento específico, que pode ser 

individualmente estudado como determinação para 

a compreensão do Código de Ética Profissional. 
 

A) V- F –V –F 

B) V – V – F – F 

C) V- F – F – F 

D) F – F – V – F 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) De acordo com Potyara Pereira, a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) é uma política social 

pertencente ao gênero política pública, como o são a 

previdência, a saúde e a educação, entre outras. 

Acerca do conceito de políticas públicas, assinale a 

opção INCORRETA. 

 

A) Refere-se a planos, estratégias ou medidas de ação 

coletiva, formulados e executados com vistas ao 

atendimento de legítimas demandas e necessidades 

sociais. 

B) Não é sinônimo de política estatal, mas uma ação 

pública na qual, além do Estado, a sociedade se faz 

presente, ganhando representatividade, poder de 

decisão e condições de exercer o controle sobre os 

atos e as decisões do governo e do mercado. 

C) A relação entre o Estado e a sociedade na 

operacionalização dessa política é sempre de 

reciprocidade, aliança e parceria, não havendo lugar 

para competição e conflito. 

D) Por meio das políticas públicas são formulados, 

desenvolvidos e postos em prática programas de 

distribuição de bens e serviços, regulados e providos 

pelo Estado, com a participação e o controle da 

sociedade. 

 

26)  Analise os itens abaixo sobre o Estatuto do Idoso em 

V (verdadeiro) e F (falso) e, em seguida, assinale a 

opção correta. 
 

(__)  Regula os direitos assegurados às pessoas a partir 

dos 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 

(__) Os conselhos do idoso deverão zelar pelo 

cumprimento dos direitos do idoso. 

(__) O envelhecimento é um direito coletivo e a sua 

proteção um direito individual. 

(__) Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei 

civil. 

 

A) V, F, V, F 

B) V, F, V, V 

C) F, V, F, V 

D) F, V, F, F 

27) Quanto às atribuições do Conselho Tutelar, segundo 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a 

opção INCORRETA: 

 

A) Promover a execução de suas decisões, podendo para 

tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e 

segurança.  

B) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 

constitua infração administrativa ou penal contra os 

direitos da criança ou adolescente.  

C) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de 

criança ou adolescente quando necessário. 

D) Executar notificações. 

 

 

28) Constitui uma diretriz para a organização da 

Assistência Social: 

 

A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

B) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 

da política de assistência social em cada esfera de 

governo. 

C) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas 

D) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 

e projetos assistenciais, bem como dos recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

 

29) Assinale a opção que indica corretamente os tipos de 

proteção a partir dos quais a Assistência Social é 

organizada: 

 

A) Proteção Social de Média Complexidade e Proteção 

Social de Alta Complexidade 

B) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

C) Proteção Social Básica e Proteção Social Plena 

D) Proteção Social Especial e Proteção Social Plena 

 

30) Marque a alternativa que apresenta as unidades 

públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que 

possuem interface com as demais políticas públicas e 

articulam, coordenam e ofertam os serviços, 

programas, projetos e benefícios da assistência 

social. 
 

A) CRAS e CREAS 

B) PAIF e Grupos de Convivência 

C) Centro Pop e SCFV 

D) CRAS e PAIF 
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31) A gestão das ações na área de assistência social fica 
organizada sob a forma de sistema descentralizado e 
participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos, 
EXCETO: 

 
A) Consolidar a gestão compartilhada, o 

cofinanciamento e a cooperação técnica entre os 

entes federativos que, de modo articulado, operam a 

proteção social não contributiva 

B) Fortalecer a rede privada de serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social. 

C) Estabelecer as responsabilidades dos entes 

federativos na organização, regulação, manutenção e 

expansão das ações de assistência social. 

D) Definir os níveis de gestão, respeitadas as 

diversidades regionais e municipais. 

 
32) Em relação ao tema da Ética no serviço público e a 

conduta do profissional, assinale a opção 
INCORRETA: 

 
A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público. 

B) O servidor público não poderá jamais desprezar o 

elemento ético de sua conduta. 

C) A moralidade da Administração Pública se limita à 

distinção entre o bem e o mal. 

D) O trabalho desenvolvido pelo servidor público 

perante a comunidade deve ser entendido como 

acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como 

cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 

trabalho pode ser considerado como seu maior 

patrimônio. 

 
33) Um importante processo de revisão crítica do 

Serviço Social deu-se no Movimento de 
Reconceituação, com a contestação do 
tradicionalismo e conservadorismo profissional, 
implicando em mudanças no direcionamento social e 
político da profissão. Sobre isso, marque a opção que 
contempla as preocupações fundamentais da 
categoria durante esse processo: 

 

A) Conformidade e não compreensão dos rumos 

peculiares do desenvolvimento latino-americano em 

sua relação de dependência com os países “cêntricos”, 

para a contextualização histórica da ação profissional. 

B) Soma de esforços para a reconstrução do próprio 

Serviço Social a partir de um projeto profissional 

abrangente e atento às características latino-

americanas, em contraposição ao tradicionalismo. 

C) Explícita despolitização da ação profissional. 

D) Despreocupação com o conhecimento científico e a 

produção do saber. 

34)  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. 

 

35)  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. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 11  

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

36) Crianças e adolescentes somente poderão ser 

encaminhados às instituições que executam 

programas de acolhimento institucional, 

governamentais ou não, por meio de uma Guia de 

Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na 

qual obrigatoriamente constará, dentre outros: 

 

I. Sua identificação e a qualificação completa de seus 

pais ou de seu responsável, se conhecidos.      

II. O endereço de residência dos pais ou do responsável, 

com pontos de referência. 

III. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao 

convívio familiar. 

IV. A relação de 02 (duas) testemunhas. 

 

De acordo com o ECA está correto o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

37) De acordo com o artigo 18 da Lei Nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990 NÃO é competência da direção 

municipal do Sistema de Saúde (SUS): 

 

A) Participar da execução, controle e avaliação das 

ações referentes às condições e aos ambientes de 

trabalho. 

B) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 

privados de saúde. 

D) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o 

controle e avaliação das ações e serviços de saúde. 

 

38) Sobre o Serviço Social e a interdisciplinaridade, 

analise as proposições abaixo e marque a assertiva 

correta: 

 

I- O exercício da interdisciplinaridade é lidar com a 

diferença e convertê-la em saldo e não em débito 

para o profissional, para sua categoria, para sua 

equipe, para seu usuário e para a política universal 

de direitos. 

II- Seja em qualquer subárea de atuação – saúde, 

educação, assistência social, lidar com o conteúdo do 

outro e respeita-lo como digno de troca faz parte do 

princípio da interdisciplinaridade.  

III- Aprender com os conhecimentos das outras áreas e 

apropriar-se deles com o devido respeito de 

conhecimentos diferentes, e também legítimos, é o 

que também materializa a interdisciplinaridade. 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) II, apenas. 

B) I, e II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

39) No que se refere ao trabalho do Serviço Social com 

comunidades marque a alternativa CORRETA: 

 

A) O Serviço Social, como uma profissão inserida no 

mercado de trabalho, vai atuar juntamente com as 

entidades estatais e com as políticas sociais eficazes, 

destinadas à melhoria das condições sociais e do 

bem-estar social das comunidades beneficiárias de 

projetos. 

B) O surgimento do desenvolvimento comunitário na 

profissão do Serviço Social aparece como uma forma 

de intervenção social para combater, eliminar ou 

minimizar os problemas sociais, sem sofrer 

influência na sua construção. 

C) O planejamento é dispensável para uma boa atuação 

profissional por parte dos Assistentes Sociais. 

D)  O desenvolvimento da comunidade nunca foi 

prioridade nas intervenções sociais. 

 

40) 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. 

 
 


