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Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova.  

 

 

 

 

De acordo com o subitem 7.15.13 do Edital, cabe ao candidato conferir se a letra do TIPO 

DE PROVA constante em seu Cartão de Respostas corresponde a letra do TIPO DE 

PROVA desse Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato 

deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a substituição do Caderno de 

Questões. 

O Cartão de Respostas será corrigido de acordo com o gabarito do TIPO DE PROVA 

constante no seu Cartão de Respostas. 

 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
NÍVEL: 

SUPERIOR II 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções ao candidato 
(Parte integrante do Edital – subitem 13.2) 

 

 Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está 
concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se 
fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre. 

 Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas e a Folha da Prova 
Dissertativa. 

 Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, 50 questões objetivas, a proposta da Prova 
Dissertativa e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Confira seus dados com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha da Prova Dissertativa. Se 
eles estiverem corretos, assine o Cartão de Respostas e leia atentamente as instruções para seu 
preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Em hipótese alguma haverá substituição do Caderno de Questões, do Cartão de Respostas ou da         
Folha da Prova Dissertativa se você cometer erros ou rasuras durante a prova. 

 Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou 
desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação. Da mesma forma, não é 
permitido fazer registros na Folha da Prova Dissertativa que possibilite a identificação do candidato. 

  A Folha da Prova Dissertativa será desidentificada pelo Fiscal na sua presença. 

 Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No   
Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero 
à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura. 

 O tempo disponível para você fazer esta Prova (Prova Objetiva e Prova Dissertativa), incluindo o 
preenchimento do Cartão de Respostas, é de quatro horas e trinta minutos. 

 Colabore com o Fiscal, na coleta da impressão digital. 

 Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para 
preencher o Cartão de Respostas e fazer a Prova Dissertativa. Não é permitido uso de lápis mesmo que 
para rascunho. 

 Terminando a prova, entregue ao Fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha da Prova 
Dissertativa. A não entrega desse material implicará a sua eliminação no Concurso. 

 Somente será permitido na última hora que antecede ao término da Prova levar o Caderno de Questões. 

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local 
de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos. 

X 
TIPO DE PROVA 
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TÓPICO: Língua Portuguesa 

 

Texto 1 

 

DOMÍCIO DA GAMA 

 

 

Domício da Gama (Domício Afonso Forneiro, 

adotou do padrinho o Gama), jornalista, diplomata, 

contista e cronista, nasceu em Maricá, RJ, em 23 de 

outubro de 1862 e faleceu no Rio de Janeiro, RJ,          

em 8 de novembro de 1925. Foi um dos dez       

acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 1897, 

para completar o quadro de fundadores da Academia. 

Escolheu Raul Pompeia como patrono, ocupando a 

cadeira no 33. Foi recebido na sessão de 1º de julho de 

1900, por Lúcio de Mendonça.  

Fez estudos preparatórios no Rio de Janeiro e 

ingressou na Escola Politécnica, mas não chegou a 

terminar o curso. Seguiu para o estrangeiro em missões 

diplomáticas. A sua primeira missão foi a de secretário  

do Serviço de Imigração, e o contato, nessa época, com 

o Barão do Rio Branco, valeu-lhe ser nomeado  

secretário da missão Rio Branco para a questão de 

limites Brasil-Argentina (1893-1895), com a Guiana 

Francesa (1895-1900) e com a Guiana Inglesa        

(1900-1901). Foi secretário de Legação na Santa Sé,   

em 1900, e ministro em Lima, em 1906.  Embaixador   

em missão especial, em 1910, representou o Brasil no 

centenário da independência da Argentina e nas festas 

centenárias do Chile. Embaixador do Brasil em 

Washington, de 1911 a 1918, foi o digno sucessor de 

Joaquim Nabuco, por escolha do próprio Barão do Rio 

Branco. Ao celebrar-se a paz europeia de Versalhes, 

Domício, como ministro das Relações Exteriores, 

pretendeu representar o Brasil naquela conferência, 

propósito que suscitou divergências na imprensa 

brasileira. Convidado para a mesma embaixada, Rui 

Barbosa recusou, e o chefe da representação brasileira 

foi, afinal, Epitácio Pessoa, eleito pouco depois, em 

seguida à morte de Rodrigues Alves, presidente da 

República. Domício foi substituído na Chancelaria por 

Azevedo Marques, seguindo como embaixador em 

Londres, em 1920-21. Foi posto em disponibilidade 

durante a Presidência Bernardes.  

Em 1919 foi Presidente da Academia Brasileira   

de Letras, em substituição a Rui Barbosa. 

Domício da Gama era colaborador da Gazeta de 

Notícias ao tempo de Ferreira de Araújo e, ainda no  

início da carreira, escreveu contos, crônicas e críticas 

literárias. 
 

Texto editado. Disponível em: 

http://www.academia.org.br/academicos/ 

domicio-da-gama/biografia. Acesso em: 10 jul.2018. 

 

 

01 Na biografia do maricaense, dentre os recursos 

coesivos apresentados a seguir, aquele que foi 

utilizado para manter o foco em “Domício da Gama” é: 

 

(A) o pronome demonstrativo: “...nessa época...”  

(linha 15). 

(B) o pronome possessivo: “A sua primeira 

missão...”   (linha 14). 

(C) a conjunção: “Escolheu Raul Pompeia como 

patrono...” (linha 8). 

(D) o pronome apassivador: “Ao celebrar-se a paz 

europeia de Versalhes...” (linha 27). 

(E) o adjetivo: “...por escolha do próprio Barão do 

Rio Branco.” (linhas 26-27). 

 

02 No trecho “... pretendeu representar o Brasil 

naquela conferência, propósito que suscitou 

divergências na imprensa brasileira” (linhas 29-31), a 

forma verbal “suscitou” pode ser substituída, sem 

alterar o sentido, por: 

 

(A) avivou.  

(B) encerrou. 

(C) aumentou. 

(D) reduziu. 

(E) provocou. 

 

03   Considerando os fragmentos “Foi um dos dez 

acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 

1897, para completar o quadro de fundadores da 

Academia” (linhas 5-7) e “Seguiu para o estrangeiro 

em missões diplomáticas” (linhas 13-14), pode-se 

afirmar que, em cada ocorrência, a preposição “para” 

significa, respectivamente: 

 

(A) com destino a e na hipótese de.  

(B) na hipótese de e com o propósito de. 

(C) com o propósito de e na condição de. 

(D) com a finalidade de e com destino a. 

(E) na condição de e com a finalidade de. 

 

 

04   O conectivo sublinhado no período “Fez estudos 

preparatórios no Rio de Janeiro e ingressou na Escola 

Politécnica, mas não chegou a terminar o curso.”   

(linhas 11-13) pode ser substituído, sem alterar seu 

sentido, por: 

 

(A) enquanto.  

(B) entretanto. 

(C) porquanto.  

(D) portanto.  

(E) contanto.  

 

 

35 

40 
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05  Na Reforma Ortográfica de 2009, deixou de 

receber acento gráfico a seguinte palavra: 

 

(A) Academia. (linha 7) 

(B) posto. (linha 37) 

(C) francesa. (linha 19) 

(D) cronista. (linha 3) 

(E) europeia. (linha 27) 

 

 

Texto 2 

CÔNSUL! 
 

Domício da Gama 

 

No café de Londres, às onze horas da noite. 

Chove desabridamente. Entre a zoada dos aguaceiros, 

que lavam a rua, ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra. A espaços um ronco 

rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, 

assinala a passagem de um guarda-chuva por baixo do 

jorro de uma goteira que transborda. Corre um sopro 

glacial de tédio e desconforto pelo café profusamente 

iluminado, em que já pouca gente resta. O silêncio só é 

quebrado pelo ruído dos talheres e da conversa de três 

rapazes cavaqueando numa ceia econômica ao fundo.  

O homem do contador cochila. Sentado a uma mesinha, 

em frente ao prato vazio, em que um osso descarnado 

de galinha comemora a passagem de uma canja, está 

um homem que cisma sobre um jornal.  

 
GAMA, Domício. Apud SANDANELLO, F. B. Domício da Gama e o 

impressionismo literário no Brasil. São Luís, MA: EDUFMA, 2017. p. 169. 

 

06  “Sentado a uma mesinha, em frente ao prato 

vazio, em que um osso descarnado de galinha 

comemora a passagem de uma canja, está um homem 

que cisma sobre um jornal.” (linhas 12-15). Pode 

substituir a expressão sublinhada, sem alteração do 

sentido: 

 

(A) festeja uma canja deliciosa.  

(B) indica uma canja já terminada. 

(C) denuncia uma canja rala. 

(D) revela uma canja apenas desejada. 

(E) comprova uma canja bem-feita. 

 

07  No trecho do conto de Domício da Gama, são 

características da predominância do tipo textual 

descritivo: 

 

(A) verbos no presente e farta adjetivação: “...um ronco 

rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, 

assinala a passagem...”, (linhas 4-6). 

(B) verbos impessoais e expressões adverbiais: “No 

café em Londres, às onze horas da noite. Chove 

desabridamente.”  (linhas 1-2). 

(C) verbos no modo indicativo e períodos curtos: “O 

homem do contador cochila.” (linha 12). 

(D) verbos na voz passiva e numerosas expressões 

nominais: “O silêncio só é quebrado pelo ruído dos 

talheres e da conversa de três rapazes...”                 

(linhas 9-11). 

(E) verbos de ação e nominalizações: “ Corre um sopro 

glacial de tédio e desconforto...”   (linhas 7-8). 

 

08  Em “Entre a zoada dos aguaceiros, que lavam a 

rua, ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 2-4), a 

oração sublinhada:  

 

(A) indica as circunstâncias da chuva. 

(B) identifica a zoada. 

(C) qualifica os aguaceiros. 

(D) centraliza a ação do período. 

(E) tematiza a descrição. 

 

09 Em “...ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 3-4), o verbo 

ouvir está no plural para: 

 

(A) retomar o sujeito “aguaceiros”. 

(B) indicar a indeterminação do sujeito. 

(C) mostrar a inexistência do sujeito. 

(D) revelar o ser que pratica a ação. 

(E) concordar com o sujeito da voz passiva. 

 

10 “A espaços um ronco rápido e surdo, como um 

rufo de tambor molhado, assinala a passagem de um 

guarda-chuva por baixo do jorro de uma goteira que 

transborda.” (linhas 4-7). A expressão sublinhada é 

classificada como: 

 

(A) hipérbole. 

(B) personificação. 

(C) metonímia. 

(D) comparação. 

(E) metáfora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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TÓPICO: Raciocínio Lógico e Noções de Informática 

 

11 Num sorteio concorrem bilhetes numerados de   
1 a 500. Foi sorteado um bilhete e foi dada a 
informação de que saiu um número múltiplo de 5. A 
probabilidade de o número sorteado ser o 150 é: 
 

(A) 1%. 
(B) 5%. 
(C) 10%. 
(D) 15%. 
(E) 20%. 
 
 
12 A sequência:  
 

34(6)17    81(27)9    150(30)15    85(?)17 
 

obedece a uma determinada lei de formação. O 
número que está faltando e que completaria a 
sequência pela mesma regra é: 
 

(A) 10. 
(B) 12. 
(C) 15. 
(D) 16. 
(E) 22. 
 
 
13 O sistema de emplacamento de automóveis de 
certa cidade é composto de três letras seguidas de 
quatro algarismos. O número de placas que podem ser 
produzidas de modo que as três letras sejam vogais é: 
 

(A) 1 000 000. 
(B) 1 250 000. 
(C) 1 500 000. 
(D) 2 000 000. 
(E) 3 750 000. 
 
 
14 A negação lógica da afirmação condicional “se 
Maria vai ao cinema, então Antônio fica triste” é: 
 

(A) se Maria não vai ao cinema, então Antônio não 
fica triste. 

(B) se Maria vai ao cinema, Antônio não fica triste. 
(C) Maria vai ao cinema, ou Antônio não fica triste. 
(D) Maria vai ao cinema, e Antônio não fica triste. 
(E) se Antônio fica triste, então Maria vai ao cinema. 
 
 
15 Um caminhoneiro, com velocidade constante de 
80 km/h, percorreu uma certa distância em 10 dias, 
viajando 6 horas por dia. Se repetir o mesmo percurso, 
com velocidade constante de 60 km/h, viajando 5 
horas por dia, ele levará:  
 

(A) 12 dias. 
(B) 14 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 16 dias. 
(E) 18 dias. 
 

16 Suponha que o usuário abriu uma pasta 
contendo seis arquivos no Windows 7. Ele selecionou 
com o mouse o primeiro e o quinto arquivos, mantendo 
a tecla shift apertada. Em seguida, ainda com os 
arquivos previamente selecionados (sem largar a tecla 
shift), o usuário apertou a tecla de deleção e confirmou 
a mensagem de deleção que apareceu em seguida. 
Nessas condições: 
 
(A) somente o primeiro arquivo foi transferido 

temporariamente para a lixeira. 
(B) nenhum dos cinco arquivos selecionados foram 

transferidos para a lixeira, permanecendo na 
pasta de origem. 

(C) somente o primeiro arquivo e o quinto arquivo 
selecionados foram transferidos temporária-
mente para a lixeira. 

(D) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos e definitivamente apagados da 
lixeira. 

(E) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos temporariamente para a lixeira. 

 
17 No sistema de redes que suporta a Internet, a 
rede principal pela qual os dados de todos os clientes 
da Internet trafegam é conhecida por: 
 

(A) gateway. 
(B) firewall. 
(C) backbone. 
(D) DNS. 
(E) webmail. 
 
18  Considere uma planilha no MS Excel 2016 em 
que a célula A1 esteja com o valor 5. Em seguida é 
pressionada a tecla CTRL e arrastado o mouse, ao 
mesmo tempo, com a alça de preenchimento até a 
célula A5. O valor contido na célula A4 é: 
 

(A) 5. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 9. 
(E) 6. 
 
19  Na Coluna I estão dispostos alguns conceitos de 
hardware. Estabeleça a correta correspondência com 
seus significados, conforme apresentado na Coluna II. 
 

Coluna I  
 

1.  Padrão de barramento de alta velocidade 
2. Padrão de interface para dispositivo de 

armazenamento 
3.  Memória de acesso aleatório 
4.  Memória não volátil 
5.  Local onde são executadas as instruções de um 

programa no microcomputador 
 

Coluna II 
 

(   )  RAM 
(   )  AGP  
(   )  SATA 
(   )  ROM 
(   )  CPU 
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) 3, 1, 2, 4 e 5. 
(B) 4, 1, 2, 3 e 5. 
(C) 3, 5, 1, 4 e 2. 
(D) 4, 2, 1, 3 e 5. 
(E) 3, 1, 5, 4 e 2. 
 
 
20 No MS Word 2016 deseja-se fazer com que um 
texto digitado circunde uma figura em um documento, 
conforme ilustrado abaixo.  
 

 
 
Para isso, seleciona-se no grupo organizar da guia 
layout o recurso: 
 
(A) girar. 
(B) painel de seleção. 
(C) agrupar. 
(D) alinhar. 
(E) quebra de texto automática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço reservado para rascunho 
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TÓPICO: Conhecimentos Específicos 

21  Em 2018, o Código de Ética Profissional do 
Assistente Social em vigor completa vinte e cinco anos 
de promulgação. Um dos elementos mais importantes 
deste código de ética foi o estabelecimento dos 
princípios fundamentais que devem fazer parte do 
cotidiano profissional do assistente social. Dentre 
estes princípios, destaca(m)-se: 

(A) a programação, a administração e a execução 
dos serviços sociais assegurados 
institucionalmente. 

(B) o planejamento junto aos órgãos federal, 
estadual e municipal das ações assistenciais 
nas diversas esferas governamentais. 

(C) a participação nos diversos conselhos de 
direitos, no que se refere à avaliação das 
políticas sociais de assistência. 

(D) a defesa do aprofundamento da democracia, 
enquanto socialização da participação política e 
da riqueza socialmente produzida. 

(E) a denúncia das falhas nos regulamentos, nas 
normas e nos programas das instituições, 
mobilizando, inclusive, o Conselho Regional, 
caso se faça necessário. 

22  Segundo a Lei de Regulamentação da Profissão 
de Assistente Social – Lei nº 8.662/1993, o assistente 
social, no exercício profissional, apresenta algumas 
atribuições privativas, dentre as quais destacam-se: 

(A) a elaboração, a implementação, a execução e a 
avaliação das políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, empresas e 
organizações populares. 

(B) o treinamento, a avaliação e a supervisão direta 
de estagiários de Serviço Social. 

(C) a realização de estudos socioeconômicos com 
os usuários para fins da concessão de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades. 

(D) a orientação e a normatização do exercício 
profissional junto ao Conselho Federal e aos 
Conselhos Regionais de Serviço Social. 

(E) a elaboração do respectivo Regimento Interno 
da instituição, submetendo-o a exame e 
aprovação do fórum máximo de deliberação do 
conjunto CFESS/CRESS. 

 
23  De acordo com o Plano Municipal de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Maricá, o 
Conselho Municipal de Assistência Social é a instância 
local e tem como atribuição: 
 
(A) diagnosticar as áreas com vulnerabilidade 

social, implementando ações para a erradicação 
da pobreza.  

(B) buscar parcerias com as instâncias federal, 
estadual e as organizações da sociedade civil 
na implementação de programas sociais. 

(C) formular estratégias e controle da execução da 
política de assistência social, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros.    

(D) criar comitês locais para informar sobre 
situações de vulnerabilidade social e financeira 
das famílias atendidas. 

(E) fiscalizar o Fundo Municipal de Assistência 
Social. 

 
24  O Decreto nº 106/2018 da Prefeitura Municipal 
de Maricá institui o Programa Intersetorial Criança 
Feliz. Este programa estabelece algumas atribuições, 
dentre as quais pode-se destacar o: 
 
(A) oferecimento de serviços assistenciais a todas 

as crianças a partir de 06 (seis) anos. 
(B) diagnóstico das situações de vulnerabilidade 

social de todas as famílias carentes do 
município. 

(C) planejamento das ações assistenciais em todas 
as esferas do governo municipal. 

(D) encaminhamento do cadastro único das famílias 
atendidas pelo Bolsa-Família e o Bolsa-Educação. 

(E) atendimento prioritário a gestantes, crianças de 
até 03 (três) anos e suas famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa-Família. 

 

25  Em 1932, foi criado o Centro de Estudos e Ação 
Social (CEAS), considerado a manifestação original do 
Serviço Social no Brasil. O objetivo central do CEAS 
foi: 
 
(A) promover a formação dos seus membros pelo 

estudo da doutrina social da Igreja. 
(B) implementar as políticas sociais trabalhistas no 

governo varguista. 
(C) difundir a ideologia confessional, ligada à Igreja 

Católica, junto aos operários. 
(D) intervir junto às famílias urbanas atendidas 

pelas políticas assistenciais. 
(E) diagnosticar as famílias com vulnerabilidade 

social, tendo em vista o atendimento de suas 
demandas. 

 
26  O Decreto Municipal nº 143/2014 da Prefeitura 
de Maricá cria a Comissão Intersetorial do Programa 
Bolsa-Família, com atribuições tais como: 
 
(A) encaminhar as famílias com perfil do programa 

para a realização do Cadastro Único. 
(B) sistematizar os dados coletados junto ao 

Sistema Único de Assistência Social. 
(C) acompanhar as situações de calamidade 

pública, objetivando o atendimento no âmbito da 
Assistência Social. 

(D) acompanhar e fiscalizar a gestão do Programa 
Bolsa-Família. 

(E) implementar o trabalho multidisciplinar no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
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27  Em dezembro de 2013, a Prefeitura Municipal 
de Maricá, através do Decreto nº 222, estabeleceu 
critérios, procedimentos e diretrizes para a concessão 
do Aluguel Social no município. Dentre os casos em 
que esse aluguel é concedido, destaca-se: 
 

(A) a necessidade de reassentamento de famílias 
em áreas de alto risco ambiental. 

(B) a ocupação em áreas turísticas perto dos 
grandes centros. 

(C) o diagnóstico social das famílias em 
vulnerabilidade habitacional. 

(D) o cadastramento das famílias atendidas junto à 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

(E) a reparação imediata da moradia em caso de 
calamidade pública. 

 
28  A Constituição Federal de 1988 traz uma nova 
concepção para a Assistência Social brasileira. Tendo 
como referência a Política Nacional de Assistência 
promulgada em 2004, essa novidade se refere: 
 

(A) ao estabelecimento de parâmetros nacionais 
para o atendimento à população. 

(B) à universalização no acesso aos direitos sociais 
e à responsabilidade estatal. 

(C) à proteção social, prioritariamente, às famílias 
em áreas de risco.  

(D) à contribuição assistencial por parte das 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 

(E) à implantação do plano nacional de segurança 
alimentar, que atenda às famílias de baixa 
renda. 

 
29  A Lei nº 2.465, aprovada em 2013 pela Câmara 
de Vereadores da Prefeitura Municipal de Maricá, 
estabelece a concessão de benefícios eventuais da 
Política Municipal de Assistência Social. Dentre as 
formas destes benefícios, cita-se o(a): 
 

(A) cadastro único de assistência social para as 
famílias carentes. 

(B) bolsa-emprego para jovens de 18 a 25 anos. 
(C) transporte rodoviário para jovens que cursam o 

ensino superior. 
(D) auxílio natalidade e o auxílio funeral. 
(E) oferecimento de abrigo para a população em 

situação de rua. 
 
30  A Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social – NOB/SUAS, promulgada em 
2005, estabeleceu alguns princípios organizativos 
para o seu funcionamento, dentre eles está o(a): 
 

(A) atuação da Politica Nacional da Assistência 
junto à matriz sociofamiliar.  

(B) integração das famílias com vulnerabilidade 
social às políticas sociais e econômicas. 

(C) respeito às diversidades regionais, culturais, 
socioeconômicas, políticas e territoriais, 
priorizando aqueles que estiverem em situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

(D) estabelecimento das responsabilidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios na organização, regulação, 
manutenção e expansão das ações de 
assistência social. 

(E) prevenção a situações de risco, que levem em 
conta o desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições. 

 
31  O Plano Municipal de Assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Maricá estabelece a criação do 
Conselho Municipal de Assistência Social. Dentre as 
atribuições deste Conselho, tem-se: 
 
(A) o acolhimento social de todas as famílias que 

vivem em áreas de risco. 
(B) a fiscalização dos órgãos públicos e privados 

componentes do sistema municipal de 
assistência social. 

(C) a ação de integração da assistência social nas 
três esferas de governo. 

(D) a implementação do Cadastro Único de 
Assistência Social. 

(E) a atuação junto à política de saúde e 
previdenciária do município. 
 

32  A Lei Orgânica da Assistência Social – Lei             
nº 8.742/1993 –  é promulgada num momento histórico 
em que a assistência social é interpretada como um direito 
da população e dever do Estado. Nesse sentido, ela 
estabelece, entre outros, o seguinte objetivo: 
 
(A) supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências da rentabilidade 
econômica. 

(B) igualdade no acesso ao atendimento social, 
sem discriminação de qualquer espécie. 

(C) proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

(D) descentralização político-administrativa para os 
Estados, Municípios e Distrito Federal e 
comando único em cada esfera de governo. 

(E) integração à rede pública e privada de serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência 
social. 

 
33  Em 2016, o Serviço Social celebrou oitenta anos do 
seu surgimento no Brasil. Embora regulamentada como 
profissão liberal na sociedade, a profissão não se realiza 
como tal. Isso significa que o(a): 
 
(A) profissão mantém uma ligação significativa com 

a Igreja Católica na efetivação do exercício 
profissional. 

(B) serviço social se particulariza nas relações 
sociais de produção e reprodução da vida 
material. 

(C) conjunto de conhecimentos e habilidades 
adquiridos pelo assistente social são parte do 
acervo do seu meio de trabalho. 

(D) instituição pública ou privada organiza o fazer 
profissional de acordo com o Código de Ética 
Profissional do Assistente Social. 

(E) assistente social não detém todos os meios 
necessários para a efetivação do exercício 
profissional autônomo. 
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34  A Política Nacional de Estágio elaborada pela 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social - ABEPSS - é uma demanda histórica 
desta associação, na direção de: 
 
(A) construir parâmetros orientadores para a 

integralização da formação do assistente social 
no horizonte do projeto ético-político profissional 
do Serviço Social. 

(B) orientar as unidades de formação de acordo 
com a carga horária mínima para estágio 
curricular obrigatório e não obrigatório. 

(C) implementar as diretrizes curriculares, tendo 
como referência o projeto de construção de uma 
nova ordem societária. 

(D) construir alternativas para enfrentar as 
refrações da questão social, viabilizando 
respostas no cotidiano profissional do assistente 
social no âmbito empresarial. 

(E) permitir a apreensão dialética da totalidade 
histórica e das particularidades 
socioeconômicas e políticas que formam a 
realidade social em sua concretude. 

 
 
35  O Plano Municipal de Assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Maricá institui o Serviço de 
Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá – 
SAREM. Esse serviço é destinado ao atendimento a: 
 
(A) gestantes em situação de vulnerabilidade social. 
(B) dependentes químicos atendidos pelos Centros 

de Referência de Assistência Social. 
(C) usuários em situação de risco habitacional. 
(D) crianças, adolescentes e jovens com 

necessidades especiais. 
(E) famílias cadastradas no programa Bolsa-Família. 
 
 36  O Decreto nº 222/2013 da Prefeitura Municipal 
de Maricá institui diretrizes e procedimentos para a 
concessão do “aluguel social”. O cadastramento das 
famílias residentes no município de Maricá é 
responsabilidade: 
 
(A) da Secretaria Municipal de Saúde, através dos 

Centros Municipais de Atendimento Primário. 
(B) da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

através dos Centros de Referência de 
Assistência Social. 

(C) da Secretaria de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

(D) dos Centros de Referência de Serviço Social, 
através dos Núcleos de Atendimento 
Assistencial. 

(E) da Secretaria Municipal da Casa Civil, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

 
37  Tendo em vista a inserção do Serviço Social na 
divisão sociotécnica do trabalho, o assistente social 
atua, com frequência, em equipes multidisciplinares. 
Nesse contexto, o Código de Ética do Assistente 
Social em vigor estabelece alguns deveres do 

assistente social com outros profissionais, podendo 
ser destacado, entre outros: 
 
(A) ter livre acesso à população usuária. 
(B) incentivar, sempre que possível, o 

aprimoramento profissional. 
(C) repassar ao seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho. 
(D) intervir na prestação dos serviços sociais no 

sentido de garantir o direito dos usuários. 
(E) programar, administrar e repassar os serviços 

sociais assegurados institucionalmente. 
 
38  A Lei Orgânica do Município de Maricá 
estabelece, no artigo referente aos Direitos Sociais, 
que:  
 
(A) a política de assistência social e direitos 

humanos será coordenada pelo executivo 
municipal. 

(B) os moradores têm o direito de viver com 
dignidade. 

(C) os habitantes do município não serão 
discriminados, prejudicados ou privilegiados em 
razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, 
sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano. 

(D) os serviços essenciais serão oferecidos de 
forma contributiva.  

(E) o Município assegurará o pleno exercício dos 
direitos sociais contemplados na Constituição 
Federal, inclusive aqueles concernentes aos 
trabalhadores urbanos e rurais. 

 
39  A Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social – NOB/SUAS apresenta alguns 
objetivos. Dentre eles, destaca(m)-se o(a): 
 
(A) reconhecimento das especificidades, 

iniquidades e desigualdades regionais e 
municipais no planejamento e execução das 
ações. 

(B) garantia da universalidade no oferecimento dos 
serviços socioassistenciais. 

(C) integração e articulação da rede 
socioassistencial com as demais políticas e 
órgãos setoriais. 

(D) gratuidade no oferecimento dos serviços 
assistenciais em consonância com a 
Constituição Federativa do Brasil. 

(E) oferecimento de uma rede de serviços 
assistenciais por parte dos executivos 
municipais. 

 
40  Em dezembro de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Maricá, através do Decreto nº 143, cria a Comissão 
Intersetorial do Programa Bolsa-Família. Dentre as 
atribuições desta comissão, destacam-se o(a): 
 
(A) realização e envio do Cadastramento Único das 

famílias beneficiadas com o Programa ao órgão 
federal competente. 

(B) acompanhamento e fiscalização da gestão do 
Programa Bolsa-Família. 
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(C) encaminhamento das famílias beneficiadas para 
a realização do Cadastro Único.  

(D) integração à rede pública e privada dos serviços 
assistenciais oferecidos à população. 

(E) fiscalização e avaliação da execução local e 
estadual do Programa Bolsa-Família. 

 
41  A Lei nº 8.842/1994, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Idoso, estabelece algumas diretrizes 
desta política, entre elas: 
 
(A) a prioridade do atendimento à família, 

garantindo a participação da comunidade em 
todas as etapas do atendimento. 

(B) o exercício da cidadania, observando a 
priorização do atendimento às necessidades do 
idoso. 

(C) a denúncia contra qualquer discriminação à 
pessoa idosa. 

(D) a garantia ao idoso à assistência à saúde, nos 
diversos níveis de atendimento do Sistema 
Único de Saúde. 

(E) a capacitação e reciclagem dos recursos 
humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e 
prestação de serviços. 

 
42  A Lei nº 2.465/2013 estabelece a Concessão 
dos Benefícios eventuais da Política Municipal de 
Assistência da Prefeitura de Maricá. Dentre as ações 
empreendidas, algumas competências são atribuídas 
ao órgão gestor da Política Municipal de Assistência 
Social, como por exemplo: 
 
(A) a fixação das despesas correntes nos gastos 

com os serviços assistenciais, especialmente os 
gastos referentes ao Programa Bolsa-Família. 

(B) a implementação de uma política de fiscalização 
das ações do Executivo Municipal. 

(C) a coordenação geral, a operacionalização, o 
acompanhamento, a avaliação da prestação 
dos benefícios eventuais, bem como seu 
financiamento. 

(D) a definição das diretrizes e metas da Política 
Municipal de Assistência Social. 

(E) a constituição de um sistema de informações 
entre a esfera municipal e as demais esferas 
governamentais. 

 
43  O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
nº 8.069/1990 afirma que a criança e o adolescente 
têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
deste segmento da população. Tendo como referência 
essa lei, o direito à liberdade compreende alguns 
aspectos, dentre eles: 
 
(A) ter acesso à educação de qualidade. 
(B) receber do poder estatal as condições básicas 

para a sua sobrevivência. 
(C) participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação. 
(D) ter a liberdade de escolha diante do processo 

de adoção. 
(E) ter direito à proteção integral em caso de 

situação de vulnerabilidade. 

44  De acordo com as informações da Secretaria 
Municipal de Assistência Social da Prefeitura de 
Maricá, o Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social tem como público alvo: 
 
(A) crianças e adolescentes vítimas de abuso e 

exploração sexual, maus-tratos e negligência. 
(B) gestantes e crianças que necessitam de 

atendimento assistencial. 
(C) trabalhadores em situação de desemprego 

temporário ou permanente. 
(D) famílias cadastradas no Sistema Único de 

Assistência Social. 
(E) idosos que necessitam de acompanhamento 

geriátrico. 
 
 
45  Segundo a análise de Iamamoto (2007), a 
formação profissional tem na questão social sua base 
de fundação sócio-histórica. Dar à questão social um 
privilégio na formação profissional do assistente social 
significa: 
 
(A) reafirmar o compromisso ético-político com as 

mudanças no mercador de trabalho. 
(B) sustentar a teoria social crítica, numa nítida 

ruptura com a apologia do capitalismo. 
(C) colocar a investigação como campo particular 

de ação dos assistentes sociais. 
(D) buscar novas elaborações teóricas que 

identifiquem as desigualdades do modo 
capitalista de produção. 

(E) decifrar os problemas sociais, buscando 
solucionar as questões individuais e coletivas. 

 
 
46  De acordo com a análise de Behring e Boschetti 
(2011), no campo dos direitos sociais e políticos, a 
mobilização e organização da classe trabalhadora 
foram determinantes para a mudança da natureza do 
Estado liberal no final do século XIX e início do século XX. 
Essas reivindicações tiveram como pautas centrais 
o(a): 
 
(A) luta pela implantação do Estado de Bem-Estar. 
(B) rompimento com o Estado ditatorial nos 

diversos Estados europeus. 
(C) redução da jornada de trabalho e abolição do 

trabalho das mulheres. 
(D) luta pela emancipação humana, socialização da 

riqueza e a instituição de uma sociedade não 
capitalista. 

(E) luta pela conquista da cidadania e pela 
implantação do sufrágio universal. 
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47  No processo de formação profissional, o estágio 
assume um papel central. Esta etapa da formação 
deve garantir: 
 
(A) a primazia da prática profissional frente as 

demandas teóricas. 
(B) a implementação de estratégias, que levem em 

conta as demandas institucionais. 
(C) o processo de aprendizagem em consonância 

com os princípios das políticas públicas de 
assistência social. 

(D) a compreensão das demandas dos espaços 
públicos e privados da atuação profissional. 

(E) a apreensão do significado sócio-histórico do 
Serviço Social e as condições de trabalho dos 
assistentes sociais. 

 
 
48  O Plano Municipal de Assistência da Prefeitura 
de Maricá estabelece que o Acolhimento Social 
atenda, emergencialmente, às famílias em situação de 
risco pessoal e social. Dentre os serviços oferecidos 
estão: 
 
(A) entrevistas, atendimentos emergenciais e 

orientação familiar. 
(B) encaminhamento para o Programa Municipal de 

Emprego e Renda. 
(C) inserção na Rede de Serviços 

Socioassistenciais, demais Políticas Setoriais e 
Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

(D) passeios socioeducativos e participação em 
eventos. 

(E) cursos profissionais para jovens e adultos. 
 
 
 
49  A Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social – NOB/SUAS estabelece 
algumas instâncias de deliberação das ações. Dentre 
essas instâncias, destaca(m)-se: 
 
(A) o Ministério do Trabalho e Renda. 
(B) a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e 

Assistência Social. 
(C) o Conselho Nacional de Assistência Social. 
(D) os Conselhos Estaduais de Segurança 

Alimentar. 
(E) os Conselhos Municipais de Seguridade Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50  Uma das inovações da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 é a 
importância dada aos municípios. Segundo a 
NOB/SUAS, a descentralização das ações 
assistenciais aparece como um marco nas políticas 
públicas. Um dado importante nesse processo são as 
conferências de assistência social, que têm com 
atribuição: 
 
(A) estabelecer normas para a ação dos conselhos 

estaduais e municipais de assistência social. 
(B) avaliar a política de assistência social e a 

definição de diretrizes para o aprimoramento do 
SUAS. 

(C) convocar as conferências de assistência a cada 
dois anos. 

(D) planejar as ações assistenciais nas esferas 
pública e privada. 

(E) promover estratégias para o fortalecimento das 
ações dos conselhos municipais de assistência 
social. 
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 PROVA DISSERTATIVA 
 
 
 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, colocou, pela primeira vez na 
história republicana do país, a assistência social como um direito e dever do Estado. Isso significou um 
rompimento com o padrão anterior, no qual o acesso aos direitos sociais era tido como benesse e favor. 
 Posteriormente, o Estado brasileiro regulamentou o dispositivo constitucional da Seguridade Social em 
diversas leis complementares; exemplo disto foi a Lei Orgânica da Assistência Social, a Politica Nacional da 

Assistência, o Sistema Único de Assistência Social  NOB/SUAS. 
 Outro dado importante nesse processo foi a importância dada aos municípios brasileiros, ou seja, a 
chamada descentralização político-administrativa. 

_______________________________________ 

 Tendo como referência esses dados e essas leis, redija um texto dissertativo sobre as ações da 

Política Municipal de Assistência da Prefeitura de Maricá e sua relação com as políticas nacionais de 

assistência social.  

 Seu texto deve ser escrito seguindo os padrões do tipo dissertativo, e redigido na modalidade padrão da 

Língua Portuguesa.  

 O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.  

 Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores. 
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