
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA (SEASTER) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR 
 

CONCURSO PÚBLICO C-186 

EDITAL No 01/SEAD-SEASTER, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

102 – Assistente Social 
 

Data e horário da prova:
Domingo, 17/02/2019, às 14 h.  Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não 
haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha 
de texto definitivo da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 4 (quatro) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e a folha de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do 

material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.  
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 6 

 

Texto 1 para responder às questões 1 e 2. 
 

 
 

Disponível em: <https://www.facebook.com/seasterPA>.  
Acesso em: 2 jul. 2018. 

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O propósito principal do texto é informar o leitor 

acerca da existência do trabalho infantil. 
(B) A informação mais importante do texto é introduzida 

pela construção “Segundo IBGE”. 
(C) A mensagem “Disque 100 e denuncie!” revela a 

intenção principal do texto. 
(D) O texto pretende principalmente comunicar à 

população que o trabalho infantil é crime. 
(E) A construção “#SomosSeaster” expressa uma 

mensagem indispensável para que o leitor 
compreenda o objetivo principal do texto. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Considerando as orações “o número de trabalhadores 
precoces corresponde a 5%” e “Ajude a diminuir essa 
porcentagem”, é correto afirmar que as formas verbais 
sublinhadas estão conjugadas, respectivamente, no 
 
(A) presente do modo indicativo e no imperativo 

afirmativo. 
(B) futuro do presente do modo indicativo e no pretérito 

imperfeito do modo subjuntivo. 
(C) pretérito perfeito do modo indicativo e no infinitivo 

impessoal. 
(D) pretérito imperfeito do modo indicativo e no 

pretérito perfeito do modo indicativo. 
(E) presente do modo subjuntivo e no pretérito mais-

que-perfeito do modo indicativo. 
 
 

Texto 2 para responder às questões 3 e 4. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 
 

23 
 

Proteção 
 

O Abrigo Estadual de Mulheres, vinculado à 
Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, 
Emprego e Renda (Seaster), é um refúgio para as vítimas de 
violência doméstica que têm as próprias vidas ameaçadas. 
No Pará funcionam quatro unidades: em Belém, Santarém, 
Altamira e Marabá. A localização não é identificada para 
garantir a segurança das mulheres que passam pelo local. 

O prazo do acolhimento pode ser estendido por 
90 dias ou mais, em alguns casos específicos. As mulheres 
direcionadas para o abrigo recebem acompanhamento 
psicológico e só deixam o local com as medidas judiciais 
que garantem sua integridade. O espaço também conta com 
brinquedoteca para os filhos das mulheres atendidas. Além 
dos filhos de até 14 anos de idade, as mulheres podem levar 
parentes do sexo feminino que também estejam ameaçadas.

Outro trabalho importante realizado pela equipe do 
abrigo é o resgate dos vínculos familiares. “Muitas delas 
brigam com a família para ficar com os agressores e, 
quando rompem o laço com eles, têm dificuldade de serem 
aceitas pela família. Entretanto, o que elas mais precisam é 
do apoio desses familiares nesse momento, por isso, nesses 
casos, são realizadas visitas técnicas com o intuito de 
restabelecer essa conexão”, explicou a psicóloga do abrigo.

ALBUQUERQUE, Mayara. Disponível em: <http://www.segup.pa.gov.br>.
Acesso em: 3 jul. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais 
referentes ao texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A forma verbal sublinhada no trecho “No Pará 

funcionam quatro unidades” (linha 5) poderia, de 
acordo com as regras de concordância, ser substituída 
por qualquer uma das seguintes formas: existe ou há. 

(B) A redação Além dos filhos de até 14 anos de idade, 
as mulheres podem convidar a parentes do sexo 
feminino às quais também estejam ameaçadas. 
está correta do ponto de vista da regência verbal, 
portanto poderia substituir o período “Além dos 
filhos de até 14 anos de idade, as mulheres podem 
levar parentes do sexo feminino que também estejam 
ameaçadas.” (linhas de 13 a 15).  

(C) A oração “A localização não é identificada” 
(linha 6) poderia ser substituída pela seguinte 
redação: Não identifica-se a localização, pois a 
colocação do pronome se e a concordância da forma 
verbal identifica estão corretas. 

(D) Caso a autora resolvesse substituir a forma verbal 
sublinhada na oração “que garantem sua integridade” 
(linha 12) pela construção dão garantia, o emprego 
do sinal indicativo de crase diante do termo “sua 
integridade” seria obrigatório. 

(E) O uso do sinal indicativo de crase é obrigatório no 
trecho “vinculado à Secretaria Estadual de 
Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
(Seaster)” (linhas de 1 a 3) e também o seria na 
oração “para garantir a segurança das mulheres que 
passam pelo local” (linhas 6 e 7) caso a autora 
substituísse o termo “das mulheres” pela construção 
as mulheres. 
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QUESTÃO 4 _______________________  
 
Com relação à sintaxe do período, a oração sublinhada no 
trecho “é um refúgio para as vítimas de violência doméstica 
que têm as próprias vidas ameaçadas.” (linhas 3 e 4) 
classifica-se em oração subordinada 
 
(A) adverbial causal. 
(B) adjetiva explicativa. 
(C) substantiva completiva nominal. 
(D) adjetiva restritiva. 
(E) adverbial consecutiva. 

 
Texto 3 para responder às questões 5 e 6. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 

 
12 

 

13 

Diversidade 
 

Vinte e oito de junho é o Dia do Orgulho LGBTI
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas
intersex), data celebrada e lembrada mundialmente, que
marca um episódio ocorrido em Nova Iorque, em 1969.
Naquele dia, as pessoas que estavam no bar Stonewall Inn,
até hoje um local de frequência de gays, lésbicas e trans,
reagiram a uma série de batidas policiais que eram
realizadas ali constantemente. 

A Seaster repudia qualquer forma de preconceito e
luta, em parceria com diversos órgãos do estado, pela
construção de uma realidade em que a discriminação, o
estigma e a violência com base na orientação sexual e na
identidade de gênero não tenham mais espaço. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/seasterPA>.
Acesso em: 3 jul. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
No que tange à relação de sinonímia e antonímia de palavras 
do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 11, a palavra “discriminação” poderia ser 

substituída por descriminação, pois ambas 
pertencem ao mesmo campo semântico. 

(B) Em “A Seaster repudia qualquer forma de 
preconceito” (linha 9), substitui-se corretamente a 
forma verbal sublinhada por condena, visto serem 
vocábulos sinônimos. 

(C) Na linha 8, a substituição de “constantemente” por 
reiteradamente alteraria o sentido original do 
período no qual esse vocábulo se encontra inserido. 

(D) Na oração “que marca um episódio” (linhas 3 e 4), a 
forma verbal “marca” foi empregada no sentido de 
acarretar. 

(E) Na linha 3, o vocábulo “celebrada” foi erroneamente 
empregado, pois ele significa festejar, e o texto 
relata um caso de confronto. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Do ponto de vista das relações sintáticas estabelecidas no 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O termo “Vinte e oito de junho” (linha 1), que funciona 

como sujeito da oração, passaria a ser aposto explicativo 
caso o emissor optasse pela seguinte redação: O Dia do 
Orgulho LGBTI é 28 de junho. 

(B) As formas verbais “estavam” (linha 5), “reagiram” 
(linha 7) e “eram” (linha 7) referem-se a um mesmo 
termo, que desempenha a função de sujeito. 

(C) Nas linhas 9 e 10 respectivamente, os termos 
“preconceito” e “luta” funcionam como 
complementos da forma verbal “repudia”. 

(D) A função sintática de cada um dos termos sublinhados na 
oração “A Seaster repudia qualquer forma de preconceito” 
(linha 9) seria mantida caso o emissor optasse por 
empregar, no lugar da original, a redação Qualquer 
forma de preconceito é repudiada pela Seaster. 

(E) Nas linhas 11 e 12, O trecho “a discriminação, o 
estigma e a violência” apresenta uma sequência de 
termos que desempenham a mesma função. 

 
Área livre 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questões de 7 a 10 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Um carro flex percorre 9 km com 1 L de álcool e 12 km com 
1 L de gasolina. No tanque desse carro, há uma mistura com 
80% de álcool e 20% de gasolina. Quantos quilômetros o 
carro percorrerá com 1 L dessa mistura? 
 
(A) 9,8 
(B) 10 
(C) 9,6 
(D) 9,2 
(E) 9,4 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
Antônia possui uma calça, uma camisa e um vestido, todos 
de cores diferentes, entre azul, branca ou vermelha. Sabe-se 
que: 
 
1) ou a calça é azul, ou o vestido é azul; 
2) ou a camisa é azul, ou a calça é branca; 
3) ou a calça é branca, ou o vestido é branco. 
 
Nesse caso, as cores da calça, da camisa e do vestido são, 
respectivamente, 
 
(A) branca, vermelha e azul. 
(B) vermelha, azul e branca. 
(C) branca, azul e vermelha. 
(D) azul, vermelha e branca. 
(E) vermelha, branca e azul. 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Jorge possui um terreno com 0,04 km² de área e comprou 
outra região adjacente de 40 hm², que foi incorporada ao 
terreno antigo. A área total do terreno, incluindo a nova 
região comprada, em m², é igual a  
 
(A) 8.000. 
(B) 40.040. 
(C) 4.040. 
(D) 80.000. 
(E) 440.000. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Se 12 técnicos analisam 400 processos em 5 dias, 
trabalhando 6 horas por dia, então quantas horas por dia 
devem trabalhar 10 técnicos, por 3 dias, para analisar 100 
processos? 
 
(A) 4,5 
(B) 3 
(C) 2,5 
(D) 4 
(E) 2 

 
Área livre 

 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS  
SERVIDORES DA SEASTER 

Questões de 11 a 14 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
A Lei no 5.810/1994 do Estado do Pará aplica-se aos 
servidores públicos 
 
(A) do Poder Executivo e das empresas públicas estaduais. 
(B) dos Poderes Executivo e Legislativo, da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros. 
(C) do Poder Executivo, do Ministério Público e da 

Polícia Rodoviária Estadual. 
(D) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do 

Ministério Público e dos Tribunais de Contas. 
(E) dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e da 

Polícia Militar. 
 

QUESTÃO 12 _______________________  
 

Movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo, para outro cargo de igual denominação e provimento, 
de outro órgão, mas no mesmo Poder.  
 

A definição apresentada refere-se à (ao)  
 

(A) recondução. 
(B) transferência. 
(C) promoção. 
(D) cessão. 
(E) provimento. 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 

Assinale a alternativa que indica hipótese de vacância de 
cargo, conforme disposto na Lei no 5.810/1994. 
 

(A) Promoção 
(B) Viagem a serviço 
(C) Substituição eventual 
(D) Reintegração 
(E) Cargo em comissão 

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
Acerca dos direitos e vantagens dos servidores previstos na 
Lei no 5.810/1994, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Durante as férias, o servidor perderá o direito a todas 

as vantagens do exercício do cargo. 
(B) O servidor não terá direito a licença para tratar de 

interesse particular. 
(C) Se o servidor for declarado inocente, o afastamento 

decorrente de processo administrativo é considerado 
como de efetivo exercício, para todos os fins. 

(D) Após cada biênio ininterrupto de exercício, o servidor 
fará jus a licença de 30 dias, sem prejuízo da 
remuneração e outras vantagens. 

(E) A licença para tratamento de saúde superior a 15 dias 
só poderá ser concedida mediante inspeção realizada 
por junta médica oficial. 
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ÉTICA E QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 
Questões de 15 a 17 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Considerando as regras deontológicas aplicadas ao servidor 
governamental, assinale a alternativa correspondente a uma 
atitude do servidor que configura dano moral aos usuários 
dos serviços públicos. 
 
(A) Prestar atenção às ordens legais dos superiores, 

velando atentamente pelo cumprimento delas. 
(B) Ausentar-se de forma justificada do próprio local de 

trabalho. 
(C) Tratar com boa vontade uma pessoa que paga os 

próprios tributos direta ou indiretamente. 
(D) Dar publicidade a qualquer ato administrativo. 
(E) Deixar uma pessoa à espera de solução que compete 

ao servidor, permitindo procrastinação na prestação 
do serviço. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Serviço terminal que resulta da sinergia de multivariáveis: a 
conduta do usuário, as atividades dos funcionários 
envolvidos na situação, a organização do trabalho e as 
condições físico-ambientais/instrumentais. 
 
A definição apresentada refere-se a 
 
(A) atendimento ao público. 
(B) serviços de suporte organizacional. 
(C) segurança patrimonial. 
(D) gerência executiva. 
(E) serviços técnicos especializados. 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
A inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de 
identificar e administrar referências e informações emocionais. 
Essa competência do comportamento interpessoal é composta 
de cinco dimensões, entre as quais está a empatia. Essa 
dimensão é a capacidade de 
 
(A) administrar as próprias emoções ou os impulsos. 
(B) persistir diante de fracassos. 
(C) lidar com as emoções das outras pessoas. 
(D) perceber o que as outras pessoas sentem. 
(E) ter consciência dos próprios sentimentos. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE MICROINFORMÁTICA 
Questões de 18 a 20 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Um spyware é um programa desenvolvido para monitorar as 
atividades de um sistema e enviar as informações coletadas 
para terceiros. Com relação a esse assunto, assinale a 
alternativa correspondente a um programa que pode ser 
classificado como um spyware. 
 
(A) Rootkit 
(B) Backdoor 
(C) Adware 
(D) Vírus 
(E) Worms 
 

QUESTÃO 19 _______________________  
 
Acerca de criptografia e segurança da informação na internet, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A data correta do computador impede que 

certificados válidos sejam considerados confiáveis.
(B) A assinatura digital permite comprovar a 

autenticidade e a integridade de uma informação.
(C) O certificado eletrônico é um registro digital 

composto por um conjunto de dados que distingue 
uma entidade e associa a ela uma chave privada.

(D) Chave é o meio adotado para a troca de 
informações.

(E) Criptografia é utilizada somente para enviar uma 
mensagem que deve ser lida por um destinatário 
específico.

 

QUESTÃO 20 _______________________  
 

 
 
Maria estava ensinando a Nina, a nova colega de trabalho, o 
procedimento adotado pelo departamento para tratar arquivos 
e pastas no Explorador de Arquivos do Windows 10, versão 
em português. Maria explicou a Nina que o ícone 
apresentado equivale à ação de 
 
(A) colar itens em uma pasta. 
(B) recortar arquivos. 
(C) colar apenas arquivos. 
(D) copiar os itens selecionados para a área de 

transferência. 
(E) transferir itens para uma pasta diferente. 

 
Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, os 
fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, 
 
(A) cidadania, honra da pessoa humana, valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 
(B) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

individuais do trabalho e da livre iniciativa e 
pluralismo político. 

(C) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo jurídico. 

(D) civismo, dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

(E) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

 

QUESTÃO 22 ______________________  
 
A Lei no 10.471/2003 institui o Estatuto do Idoso, destinado 
a regular os direitos das pessoas de acordo com um critério 
etário. De acordo com a mencionada legislação, gozam de 
proteção do Estado 
 
(A) apenas mulheres idosas com idade igual ou superior 

a 50 anos. 
(B) pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 
(C) pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. 
(D) apenas homens idosos com idade igual ou superior 

a 65 anos. 
(E) apenas pessoas com idade superior a 80 anos. 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
A Lei no 11.340/2006, chamada Lei Maria da Penha, cria 
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, bem como estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. Para efeitos de proteção da lei, é 
considerada violência doméstica contra a mulher 
 
(A) qualquer ação ou omissão com base no critério 

biológico de diferença sexual que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. 

(B) qualquer ação ou omissão com base no patrimônio 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral. 

(C) qualquer ação ou omissão com base no gênero que 
lhe cause apenas morte. 

(D) qualquer ação ou omissão com base no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial. 

(E) qualquer ação ou omissão com base no gênero que 
lhe cause apenas lesão leve. 

 
Área livre 

 
 

 
 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
A Lei no 8.069/1990, também chamada Estatuto da Criança e 
do Adolescente, dispõe de mecanismos de proteção integral à 
criança e ao adolescente. Considera-se criança, para efeito de 
proteção da lei, a pessoa até 
 
(A) doze anos de idade incompletos. 
(B) dez anos de idade incompletos. 
(C) onze anos de idade incompletos. 
(D) nove anos de idade incompletos. 
(E) treze anos de idade incompletos. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Acerca da história da construção do objeto do Serviço Social 
no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O objeto de intervenção dos(as) assistentes sociais é 

definido na relação estrutural, conjuntural e 
situacional. 

(B) A construção do objeto do Serviço Social se faz e 
acontece fora do contexto institucional. 

(C) O objeto de intervenção do Serviço Social implica, 
exclusivamente, a análise dos micropoderes, ou seja, 
a lógica dos atores sociais. 

(D) Atualmente, o Serviço Social tem como objeto e atua 
na perspectiva da patologia social e da culpabilização 
da vítima.  

(E) Os patrimônios simbólicos não se caracterizam como 
referências para as identificações sociais, mas sim de 
desconstrução do Serviço Social. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Com base nos conhecimentos da trajetória da construção do 
objeto do Serviço Social no Brasil no contexto do governo de 
Getúlio Vargas na década de 1930, é correto afirmar que, 
nesse período, o objeto do Serviço Social se encontrava 
articulado com os aspectos ligados à 
 
(A) moral, exclusivamente. 
(B) harmonia e ao controle social. 
(C) moral, à higiene social e à ordem. 
(D) harmonia social entre o Estado e a sociedade. 
(E) moral, ao máximo controle da sociedade pelo Estado 

e à busca de melhores condições de habitação e 
qualidade de vida. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 
A respeito da herança conservadora do Serviço Social no 
Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Serviço Social se propõe, desde o início do 

processo de profissionalização, a romper com as 
lideranças operárias. 

(B) Nos primórdios da profissão do Serviço Social, 
apesar da influência do poder da igreja católica, os 
(as) profissionais se mantinham distantes dos 
programas de militância católica.  

(C) Na base do conservadorismo, a comunidade é vista 
como utópica e, por esse motivo, passa despercebida 
pela ação profissional. 

(D) O Serviço Social surge alheio ao movimento católico, 
mas estreitamente articulado às instituições 
socioassistenciais. 

(E) O Serviço Social surge como uma necessidade de 
formação doutrinária e social do laicato. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Com relação à Lei no 8.662/1993, é correto afirmar que o 
Código de Ética do(a) Assistente Social 
 
(A) representa a homogeneidade com o Serviço Social 

tradicional. 
(B) remete à construção de um projeto divergente dos 

interesses históricos da massa da população 
trabalhadora. 

(C) vislumbra os valores liberais revolucionários dos 
burgueses: de liberdade, justiça social, democracia e 
cidadania. 

(D) diferencia-se do discurso liberal revolucionário, uma 
vez que afirma a busca pela equidade e pela 
democracia como valores ético-políticos. 

(E) tem como fundamento a oposição ao humanismo 
cristão tradicional e ao marxismo anti-humanista, 
mas repõe a práxis com base nos preceitos do 
liberalismo. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
Considerando-se implicações do Código de Ética do(a) 
Assistente Social no agir profissional, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A luta pela equidade e pela justiça social está 

exclusivamente pautada na defesa dos direitos para 
reduzir as desigualdades. 

(B) A defesa da equidade e da justiça social visam à 
assegurar a universalidade e a democratização das 
políticas sociais. 

(C) A luta por direitos, nos termos marxianos, não visa à 
superação da forma de exploração humana. 

(D) A conquista e a defesa dos direitos sociais são 
capazes, no contexto capitalista, de romper com a lei 
do valor e da acumulação desenfreada. 

(E) A luta por direitos e pela emancipação humana têm o 
mesmo significado, sendo a universalização dos 
direitos o suficiente para garantir a igualdade e a 
democracia. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
Com base na Lei no 8.662/1993, assinale a alternativa que 
apresenta um princípio fundamental da profissão de 
assistente social. 
 
(A) Zelar pela observância dos princípios e das diretrizes 

do Código de Ética do(a) Assistente Social. 
(B) Firmar jurisprudência na observância das normas do 

instrumento normativo da profissão. 
(C) Funcionar como órgão julgador de primeira instância. 
(D) Articular com os movimentos de outras categorias 

profissionais que partilhem dos mesmos princípios 
que os (as) assistentes sociais e com a luta geral 
dos(as) trabalhadores(as). 

(E) Ampliar a autonomia do exercício da profissão. 
 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
De acordo com a legislação da profissão do(a) assistente 
social, a aprovação dos regimentos internos dos Conselhos 
Regionais de Serviço Social no fórum máximo de 
deliberação compete  
 
(A) ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). 
(B) aos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). 
(C) à Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social 

(ABESS). 
(D) à Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS). 
(E) à Associação Brasileira de Assistentes Sociais 

(ANAS). 
 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
A respeito da seguridade e previdência social no Brasil, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quanto ao financiamento, o sistema previdenciário 

brasileiro divide-se em sistema de repartição 
complexa e sistema de capitalização individual. 

(B) Seguridade social é um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, que 
visam a assegurar a saúde e a previdência social. 

(C) O sistema previdenciário brasileiro pode ser privado 
ou público, sendo o seguro da iniciativa privada um 
sistema complementar, facultativo e de natureza 
contratual. 

(D) Regime de previdência é aquele que estabelece o 
vínculo profissional dos(as) trabalhadores(as): 
estatutário ou celetista. 

(E) Regime jurídico é aquele que rege o vínculo dos(as) 
trabalhadores(as) durante a respectiva inatividade e 
após o óbito. 
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QUESTÃO 33 ______________________  
 
Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei 
no 8.742/1993, a assistência social tem como um dos 
respectivos objetivos 
 
(A) amparar crianças e adolescentes. 
(B) garantir uma renda mínima a todos que necessitam. 
(C) defender os direitos e garantir o sustento em 

condições de extrema pobreza, exclusivamente. 
(D) assegurar a supremacia do atendimento às 

necessidades sociais. 
(E) proteger a família, a maternidade, a infância, a 

adolescência e a velhice. 
 

QUESTÃO 34 ______________________  
 
Cofinanciar, por meio de transferência automática, o 
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os 
projetos de assistência social em âmbito nacional compete  
 
(A) ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
(B) ao Conselho Municipal de Assistência Social. 
(C) à União. 
(D) aos estados e aos municípios. 
(E) ao Conselho de Assistência Social da região, 

municipal ou estadual. 
 

QUESTÃO 35 ______________________  
 
A Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) tem a 
ambiência como uma das respectivas diretrizes. Com relação 
a essa diretriz, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Refere-se à inclusão de novos sujeitos nos processos 

de análise e de decisão quanto à ampliação das 
tarefas de gestão. 

(B) Tem como fundamento básico a escuta do usuário por 
meio de novas tecnologias. 

(C) Tem como conceito os processos de gestão 
participativa e de cogestão. 

(D) Significa a forma de atuação e organização dos 
colegiados de decisão. 

(E) É um termo derivado da junção das palavras 
ambiente e vivência e que enfatiza a relevância do 
processo de construção de espaços saudáveis e, de 
fato, produtores de saúde. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Em conformidade com a Portaria de Consolidação no 2/2017, 
que legisla quanto às Políticas Nacionais de Saúde do 
Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que a Política 
Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 
Violência faz parte da(s) 
 
(A) Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 
(B) políticas de controle de doenças e de enfrentamento 

dos agravos de saúde. 
(C) Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. 
(D) políticas voltadas à saúde de segmentos 

populacionais. 
(E) Política Nacional para a População em Situação de Rua. 

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde a um dos maiores 
marcos na história do Serviço Social, com relação 
principalmente à postura profissional e à busca de um projeto 
ético-político condizente com as aspirações dos(as) 
assistentes sociais. 
 
(A) Congresso da Virada 
(B) Congresso Revolucionário 
(C) Movimento de Luta e Resistência 
(D) Movimento de Estudo, Pesquisa e Transformação Social 
(E) Congresso da Ruptura 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Conforme a Política Nacional do Idoso, considera-se idoso a 
pessoa com idade a partir de 
 
(A) 65 anos. 
(B) 55 anos. 
(C) 70 anos. 
(D) 60 anos. 
(E) 75 anos. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
O Estatuto do Idoso assegura a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). No 
que se refere ao direito à saúde para a pessoa idosa, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Ao poder público cabe fornecer aos idosos, 

gratuitamente, medicamentos, exceto os de uso 
continuado. 

(B) O atendimento domiciliar deve ser garantido ao idoso 
que dele necessitar e esteja impossibilitado de se 
locomover, incluindo a internação. 

(C) O poder público pode exigir o comparecimento do 
idoso enfermo perante os órgãos públicos sempre que 
houver necessidade. 

(D) O direito a acompanhante é destinado apenas aos 
idosos internados ou em observação, que possuam 
idade acima de 65 anos.  

(E) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 70 
anos de idade terão preferência especial sobre os 
demais idosos. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de um 
salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com idade de 65 anos ou mais, que comprovem não possuir 
meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida pela respectiva família.  
 
O benefício descrito é garantido no âmbito da política de 
 
(A) assistência social. 
(B) saúde. 
(C) previdência social. 
(D) educação. 
(E) direitos humanos. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
As medidas protetivas de urgência estão previstas na Lei 
Maria da Penha como um dos dispositivos de proteção às 
mulheres vítimas de violência. Quanto a esse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) No prazo de 72 horas, cabe ao juiz comunicar ao 

Ministério Público para que adote as providências 
cabíveis. 

(B) Essas medidas poderão ser concedidas pelo juiz, 
somente a requerimento do Ministério Público. 

(C) As medidas são insubstituíveis por qualquer outra 
medida, ainda que os direitos reconhecidos na Lei 
Maria da Penha sejam ameaçados ou violados. 

(D) As medidas protetivas serão aplicadas isolada ou 
cumulativamente, e poderão ser substituídas a 
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre 
que os direitos reconhecidos nessa lei forem 
ameaçados ou violados. 

(E) Sob nenhuma hipótese, o juiz poderá revogar a prisão 
preventiva do agressor no curso do processo. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Para os efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão com base no gênero, que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial 
 
(A) em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida 
e mantenha, necessariamente, coabitação. 

(B) no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 
sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas. 

(C) no âmbito da unidade social comunitária, 
compreendida como a comunidade formada por laços 
de vizinhança e proximidade domiciliar, marcada por 
práticas solidárias e de apoio mútuo. 

(D) no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são 
aparentados, unidos por laços consanguíneos. 

(E) somente em relações de afeto caracterizadas pela 
conjugalidade entre os envolvidos. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
No cotidiano profissional do(a) assistente social, é preciso 
atentar para o significado de termos que expressam 
preconceitos, reducionismos e estigmas relacionados ao uso de 
álcool, ao tabagismo e a outras drogas. O termo mais coerente 
com a linguagem e a ética profissionais é “usuário de 
psicoativo”. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A afirmação de que uma pessoa é usuária de 

psicoativo comumente significa dar ênfase ao caráter 
ilícito da substância usada, em respeito à trajetória e à 
biografia daquela pessoa. 

(B) As pessoas que usam psicoativos ilícitos são 
geralmente tratadas como sujeitos de direitos no 
exercício da própria cidadania. 

(C) Os termos “psicotrópico” e “psicoativo” expressam 
uma visão que pretende atribuir às substâncias em si 
um poder de dominação sobre o indivíduo usuário. 

(D) Os usuários de psicoativos lícitos são vistos, 
culturalmente, como pessoas viciadas e drogadas. 

(E) O uso, o abuso ou a dependência de psicoativos 
resultam de interações que envolvem determinada 
substância, o indivíduo singular e condições sociais 
particulares. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Quanto às ações governamentais de redução de danos sociais 
e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou 
drogas que causem dependência, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O consumo de bebidas alcoólicas é desconsiderado. 
(B) A promoção dos direitos humanos não é pautada. 
(C) A identidade e a liberdade da decisão do usuário 

acerca de qualquer procedimento relacionado à 
prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento são 
preservadas. 

(D) A abordagem compulsória e coercitiva constitui a 
tônica de tais ações. 

(E) As ações são dirigidas a usuários que querem 
interromper o uso de psicoativos de modo definitivo. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
A Rede de Atenção Psicossocial tem como finalidade a 
criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à 
saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na 
atenção psicossocial especializada é a (o) 
 
(A) Unidade Básica de Saúde. 
(B) Centro de Convivência. 
(C) Consultório na Rua. 
(D) Unidade de Recolhimento.  
(E) Centro de Atenção Psicossocial. 

 
Área livre 

 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – SEAD-SEASTER 102 – ASSISTENTE SOCIAL – TIPO “A”  PÁGINA 10/12 
 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
De acordo com o Estatuto do Idoso, é obrigação da família, 
da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária. A esse 
respeito, é correto afirmar que a garantia de prioridade 
compreende, entre outros, 
 
(A) prioridade no recebimento da restituição do imposto 

de renda. 
(B) atendimento preferencial imediato e individualizado 

somente junto aos órgãos públicos prestadores de 
serviços à população. 

(C) preterição na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas. 

(D) priorização do atendimento em instituições de longa 
permanência, em detrimento do atendimento pela 
própria família. 

(E) prioridade nas transações de mercado para compra e 
venda de serviços de qualquer natureza. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de 
danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente à 
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
 
A informação apresentada constitui um dos objetivos da(o) 
 
(A) previdência social. 
(B) saúde. 
(C) assistência social. 
(D) sistema de justiça criminal. 
(E) educação.  

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
As funções básicas das famílias são: prover a proteção e a 
socialização dos respectivos membros; constituir-se como 
referências morais, de vínculos afetivos e sociais; e de 
identidade grupal, além de ser mediadora das relações dos 
próprios membros com outras instituições sociais e com o 
Estado.  
 
A concepção de família descrita está presente na(o) 
 
(A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
(B) Constituição Federal. 
(C) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
(D) Política Nacional da Assistência Social. 
(E) Código de Ética do(a) Assistente Social. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Com base no Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, assinale a alternativa que indica os 
diversos arranjos constituídos no cotidiano para dar conta da 
sobrevivência, do cuidado e da socialização de crianças e 
adolescentes, fundados em vínculos que pressupõem 
obrigações mútuas, mas não de caráter legal e sim de caráter 
simbólico e afetivo. 
 
(A) Família extensa 
(B) Rede social de apoio 
(C) Família substituta 
(D) Família natural 
(E) Rede de tutoria 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve 
ser exercido pelo pai e pela mãe, em igualdade de condições, 
na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a 
qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer 
à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência.  
 
Essas informações referem-se ao  
 
(A) pátrio poder. 
(B) poder materno. 
(C) poder familiar. 
(D) poder de tutela. 
(E) poder paterno. 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na linha identificada com o número 1 (um), na página inicial da(s) folha(s) 

de texto definitivo da prova discursiva. A falta de observação dessa orientação acarretará a anulação da prova do candidato. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Leia, com atenção, os textos a seguir. 
 

Drogas e redução de danos. O que fazer? 
 

 
Texto 1 
 

Não é retirando alguém da droga à força que acabaremos com o vício. [...] É uma higienização que retira quem usa de um 
lugar onde a presença dele incomoda, mas que não lida com o problema diretamente (SILVA, 2017). 

 

Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br>. Acesso em: 15 jan. 2019. 

 
Texto 2 
 

Abordar a questão das drogas na perspectiva da redução de danos, sob a ótica tradicional, significa desenvolver um 
discurso acerca de alternativas valiosas para minimizar os danos provocados pelo uso problemático das substâncias classificadas 
como drogas ilícitas. [...] É preciso, portanto, que, entre o profissional redutor de danos e o usuário, se estabeleça uma relação de 
troca, respeito e confiança (VEDOVA, 2018). 

 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br>. Acesso em: 15 jan. 2019, com adaptações. 

 
Texto 3 
 

Não podemos acabar com a Aids no mundo se não acabarmos com a Aids entre pessoas que usam drogas injetáveis. O 
UNAIDS está comprometido com a redução de danos. Redução de danos funciona. Redução de danos é capaz de salvar vidas 
(VARUGHESE, 2018). 

 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org>. Acesso em: 15 jan. 2019. 

 
Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) argumentativo 
com o seguinte tema: O trabalho do(a) assistente social na política de redução de danos no cuidado aos (às) usuários(as) de 
drogas. Aborde, necessariamente, os tópicos: 
 

a) conceito de redução de danos no contexto das drogas, principalmente as injetáveis; 
b) estratégias da redução de danos; 
c) formas de intervenção do(a) assistente social em uma rede de atendimento; e  
d) a política de redução de danos no Brasil funciona? 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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