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A 
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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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 Informática 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

ASSISTENTE SOCIAL 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

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.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analise as seguintes assertivas sobre o Estatuto do 
Idoso: 

 
I. As transações relativas a alimentos poderão ser 

celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor 
Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de 
título executivo extrajudicial nos termos da lei 
processual civil, desde que homologadas perante o 
juízo competente. 

II. Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, nem de 
tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício 
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei 
Orgânica da Assistência Social. 

III. Compete ao Ministério Público, dentre outras 
atribuições estabelecidas no Estatuto do Idoso, atuar 
como substituto processual do idoso em situação de 
risco, quando tiver ameaçados ou violados direitos 
reconhecidos no Estatuto por ação ou omissão da 
sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso 
da família, curador ou entidade de atendimento, ou 
em razão de sua condição pessoal. 

IV. A falta de intervenção do Ministério Público nos 
processos em que não for parte e que versem sobre 
direitos e deveres preconizados pelo Estatuto do 
Idoso acarreta a nulidade do feito, que será declarada 
de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer 
interessado. 

 
Está correto o que consta APENAS em: 
 
A) I e II 
B) III e IV 
C) I, II, III 
D) I e III 
 

22) O preconceito pode ser individual ou social; o 
homem pode estar tão cheio de preconceitos com 
relação a uma pessoa ou uma instituição concreta, 
que não lhe faça absolutamente falta a fonte social do 
conteúdo do preconceito. 
Esta afirmação que ilumina a prática cotidiana do 
Assistente Social foi formulada por: 

 
A) Hanna Arendt. 
B) José Paulo Netto. 
C) Agnes Heller. 
D) Marilda Villela Iamamoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23) 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 
 

24) O instrumental em Serviço Social: 
 
A) Deve ser tomado isoladamente, ou seja, instrumento e 

técnica não constituem uma unidade; 
B) Expressa o eixo operacional da profissão e abrange 

exclusivamente o campo das técnicas; 
C) É uma categoria relacional, uma instância meramente 

reflexiva para a ação profissional; 
D) É o conjunto articulado de instrumentos e técnicas 

que permitem a operacionalização da ação 
profissional. 

 

25) Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
assinale a alternativa correta. 

 
A) Ele se constitui na porta de entrada do sistema para 

os usuários da atenção básica. 
B) Sua função é oferecer apoio ao trabalho das Equipes 

de Saúde da Família. 
C) O NASF não é vinculado à Atenção Básica. 
D) O NASF é formado apenas por profissionais médicos 

que atuam de maneira integrada com as Equipes de 
Saúde da Família. 

 

26) Uma estrutura social de extrema desigualdade e 
injustiça, nos países latino-americanos, resultam dos 
modos de produção e reprodução social por meio de 
relações sociais assimétricas e concentração de 
poder e riqueza.  

 
Este conceito pode ser entendido como: 
 
A) Questão social. 
B) Exclusão social. 
C) Política social. 
D) Desagregação social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Ao analisar o Serviço Social no atual momento 
histórico, percebe-se que, dentre os elementos que 
têm contribuído para avanços em diferentes campos 
da ação profissional do assistente social, destaca-se 
a: 

 
A) Universalismo na categoria; 
B) Pesquisa em Serviço Social; 
C) Análise da conjuntura 
D) O Projeto Ético-Político, como instrumento de 

trabalho 
  

28) Segundo o Estatuto do Idoso, é obrigação da família, 
da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso com absoluta prioridade a 
efetivação dos direitos fundamentais.  A garantia de 
prioridade compreende, exceto: 

 
A) Atendimento coletivo junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços à população. 
B) Preferência na formulação e na execução de políticas 

sociais públicas específicas 
C) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 
D) Viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso com as demais 
gerações. 

 

29) Analise os itens que tratam do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e, em seguida, marque a opção 
correta: 

 
I. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. 

II. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

III. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 

 
A) Apenas I está correto. 
B) I e II estão corretos. 
C) II e III estão corretos. 
D) I, II e III estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30)  No âmbito da organização e gestão da Política de 
Assistência Social, compete aos Estados, exceto: 

 
A) Destinar recursos financeiros aos Municípios, a título 

de participação no custeio do pagamento dos 
benefícios eventuais. 

B) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o 
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas 
e os projetos de assistência social em âmbito regional 
ou local. 

C) Atender, em conjunto com os Municípios, às ações 
assistenciais de caráter de emergência. 

D) Responder pela concessão e manutenção dos 
benefícios de prestação continuada definidos no art. 
203 da Constituição Federal. 

 

31) Em relação aos Conselhos de Assistência Social, 
marque a opção errada. 

 
A) São instâncias deliberativas do SUAS, de caráter 

permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil. 

B) Não há percentual definido para a composição dos 
conselhos, o importante é que haja representação de 
usuários da Assistência Social. 

C) Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados 
ao órgão gestor de assistência social, que deve prover 
a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, 
garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros.  

D) Os Conselhos de Assistência Social deverão ser 
instituídos mediante lei específica. 

 

32) São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), 
exceto: 

 
A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 
B) A definição do orçamento destinado à efetivação da 

Política de Saúde. 
C) A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

D) 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. 

 

33) Marque a opção que apresenta as diretrizes do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 

 
A) Conselho, Plano e Fundo. 
B) Territorialização e Cofinanciamento. 
C) Descentralização político-administrativa, 

participação da população, primazia da 
responsabilidade do Estado e centralidade na família. 

D) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

34) Considerando que o assistente social vem 
trabalhando em equipe multiprofissional, onde 
desenvolve sua atuação conjuntamente com outros 
profissionais, é incorreto afirmar: 

 
A) O assistente social deve, sempre que possível, 

integrar equipes multiprofissionais, bem como 
incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar.  

B) A elaboração, emissão e/ ou subscrição de opinião 
técnica sobre matéria de serviço social por meio de 
pareceres, laudos, perícias e manifestações é 
atribuição compartilhada do assistente social. 

C) O entendimento ou opinião técnica do assistente 
social sobre o objeto da intervenção conjunta com 
outra categoria profissional e/ ou equipe 
multiprofissional, deve destacar a sua área de 
conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de 
sua atuação, instrumentos utilizados, análise social e 
outros componentes que devem estar contemplados 
na opinião técnica. 

D) O assistente social deverá emitir sua opinião técnica 
somente sobre o que é de sua área de atuação e de 
sua atribuição legal, para qual está habilitado e 
autorizado a exercer, assinando e identificando seu 
número de inscrição no Conselho Regional de Serviço 
Social. 

 

35) Constituem atribuições privativas do assistente 
social, EXCETO: 

 
A) Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames 

e comissões julgadoras de concursos ou outras 
formas de seleção para assistentes sociais, ou onde 
sejam aferidos conhecimento inerentes ao Serviço 
Social. 

B) Fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais. 

C) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais. 

D) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em 
entidades públicas ou privadas.  

 
 

36) O Serviço Social tem na questão social, que tem se 
agravado nas mais diversas manifestações da 
desigualdade e precarização das condições de vida, 
sua base de fundação como especialização do 
trabalho. Esse contexto requer que tipo de atuação 
do assistente social? 

 
A) Afastamento dos princípios do Código de Ética 

profissional em algumas situações.  
B) Desenvolvimento da gestão da pobreza. 
C) Construção de respostas levando em conta as 

dimensões ético-políticas, teórico-metodógicas e 
técnicas-operativas que embasam a profissão. 

D) Exercício profissional que se enquadra perfeitamente 
à lógica do capitalismo, gerando lucros ao patrão, 
especialmente, nesse contexto de crise institucional. 

 

37) Marque a opção que contempla as dimensões 
contidas no Projeto Profissional da categoria de 
Serviço Social. 

 
A) Ético-político, teórico-metodológica e técnico-

operativa. 
B) Investigativa, reflexiva e conservadora. 
C) Tradicional, contestatória e reflexiva. 
D) Técnica, busca da essência das coisas e psicologização 

dos problemas pessoais. 
 

38) A Lei Orgânica da Assistência Social assegura que 
entidades e organizações de assistência social são 
aquelas: 

 
A) Sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 

prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. 

B) Com fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. 

C) Filantrópicas que, prestam atendimento aos 
beneficiários abrangidos pelas LOAS. 

D) Fragmentadas que, apenas isoladamente, prestam 
assessoramento aos beneficiários da LOAS.  

 

39) Segundo o artigo 5º da Lei Nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, a organização da assistência 
social NÄO tem como base a seguinte diretriz: 

 
A) Descentralização político-administrativa para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo. 

B) Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 

C) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de 
governo. 

D) Proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

 

40) A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome de que a entidade de assistência social integra 
a rede socioassistencial.  E para este 
reconhecimento, um dos requisitos que a entidade 
deverá cumprir é:  

 
A) Inscrever-se em Conselho Municipal de Assistência 

Social, ou no Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal, conforme o caso.  

B) Inscrever-se no Conselho Regional de Serviço Social. 
C) Apresentar idoneidade de seus dirigentes. 
D) Constituir plano e fundo de assistência social. 


