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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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ASSISTENTE SOCIAL 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 14/04/2019, às 9h 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

 

Ética, justiça e progresso são equânimes e escudos protetores do cidadão. A falta de ética mutila 1 

o progresso, a ordem e a vida de pessoas e, às vezes, de gerações sucessivas. Mentira, incompetência, 2 

inabilidade e retórica sempre enganam. Inúmeros empreendimentos frustraram, fracassaram e faliram nos 3 

últimos anos em consequência de crises e espertezas de gente maldosa. 4 

Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar tão breve. Sistemas,  órgãos, partidos e 5 

políticos revelam poderes, individualidade e egocentrismo. No outro lado do balcão, lideranças de 6 

múltiplas esferas exibem limitações, carências, medos e dificuldades de falar a verdade e a linguagem do 7 

cidadão universal. Vivências, convivências e televivências privilegiam sobremaneira facilidades e 8 

superficialidades. 9 

O Brasil é o maior país do mundo de necessidades, carências e potencialidades. O velho ser 10 

humano, o estado gordo, a casa grande, a senzala, o povo teleguiado resistem e não querem renovação. 11 

Quando e onde não há evolução partilhada, solidariedade, interatividade, criatividade, somatória de 12 

testemunhos e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de oportunidades, progresso coletivo. 13 

Ética, moral, transparência, liberdade e respeito mútuo são as mais poderosas forças modernas 14 

do desenvolvimento, da dignidade e da vida. Educação holística, clareza de horizontes e valores estáveis 15 

são órgãos vitais para sobreviver de forma digna, pacífica e prazerosa. Em qualquer tempo e circunstância, 16 

projetos, sonhos, ideais, destinos e esperanças envolvem sacrifícios, participação, trabalho, disposição, 17 

ânimo, coragem e amor. 18 

Essencialmente, progresso e ética dignificam e igualam os seres humanos. Valores morais estão 19 

integralmente associados ao desenvolvimento social, econômico, científico e técnico das nações 20 

modernas. Educação integral de qualidade dignifica e livra o povo da submissão, da pobreza e da 21 

desesperança. Insistimos, o Brasil está fortemente cicatrizado e contaminado por células, vícios, 22 

costumes, cultura e hábitos imorais. 23 

É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de comunicação, governantes assumir a 24 

responsabilidade de instituições sábias, entes legítimos e agentes privilegiados de transformação, 25 

formação, fomentação e, até, de salvação. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu risonho 26 

na terra, a aurora dos sonhos dos brasileiros, o despertar dos incomodados e acomodados, a vitória da 27 

Pátria que amamos. 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Antônio Bernardi, economista, jornalista e professor.  

Fonte: https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/ 

 

https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/
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01) É impossível apresentar dados comprobatórios de que 

o texto 
 

a) Uma concepção ética voltada para o bem-estar 

coletivo. 

b) Uma crítica aos que aceitam o retrato desalentador da 

estagnação. 

c) Um enfoque da sociedade que se caracteriza por 

valores contrários à moralidade. 

d) A ideia de que o estar bem coletivo prescinde da 

prática de comportamentos éticos. 

 

02) O enunciador, na construção de seu discurso,  
 

a) Vale-se tão somente da linguagem denotativa. 

b) Apresenta, em certos trechos aproveitamento de 

linguagem figurada e pontuação emotiva. 

c) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada. 

d) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos 

filosóficos nem sempre abonados integralmente. 

 

03) A oração “O Brasil é o maior país do mundo de 

necessidades” (L.10) apresenta um adjetivo no grau 
 

a) Comparativo de igualdade. 

b) Comparativo de superioridade. 

c) Superlativo absoluto. 

d) Grau superlativo relativo. 

 

04) No que se refere aos recursos da língua usados no 

texto, está correto o que se afirma em  
 

a) A oração “que amamos” (L.28) tem função sintática 

de adjunto adnominal. 

b) O pronome “se” (L.5) é partícula apassivadora 

pessoal. 

c)  Na expressão “bem estar” (L.13), o uso do hífen, 

formando um substantivo composto, contraria a norma 

ortográfica de emprego do hífen, segundo o atual 

acordo ortográfico. 

d) A forma verbal “querem” (L.11) é marca anunciadora 

da indeterminação do sujeito da oração. 

 

05) Sobre as funções sintático-semânticas dos termos, há 

relação de causa e consequência entre as orações na 

alternativa  
 

a) “Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar 

tão breve.” (L.5). 

b) “Educação holística, clareza de horizontes e valores 

estáveis são órgãos vitais para sobreviver de forma 

digna, pacífica e prazerosa.” (L.15/16). 

c) “(...) onde não há evolução partilhada, solidariedade, 

interatividade, criatividade, somatória de testemunhos 

e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de 

oportunidades, progresso coletivo.” (L.12/13). 

d) “Educação integral de qualidade dignifica e livra o 

povo da submissão” (L.21). 

 

06) Em relação ao texto, é correto afirmar 
 

a) As vírgulas em, “A falta de ética mutila o progresso, a 

ordem e a vida de pessoas” (L.1/2) foram usadas para 

isola expressões de natureza apositiva. 

b) “Educação holística” (L.15) é o mesmo que 

“Educação integral” (L.21). 

c) A troca de “que”, em “é hora que” (L.24) por “de” 

violaria as regras de gramática da língua portuguesa já 

que a primeira se trata de um pronome relativo e a 

segunda de uma preposição. 

d) A expressão “evolução” (L.12), se o verbo haver foi 

substituído pela forma verbal existir não mudará de 

função sintática. 

 

07) Uma análise do texto permite afirmar,  
 

a) A declaração “que o Brasil está ou vai mudar tão 

breve” (L.5) restringe o sentido da afirmativa anterior. 

b) A oração “que amamos” (L.28) exerce função 

subjetiva. 

c) Na palavra “hora” (L.24), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

d) As expressões “às vezes” (L.2) e “sempre” (L.3) têm 

o mesmo valor morfossintático.  

 

08) Há predicado verbal em  
 

a) “o Brasil está [...] contaminado por células” (L.22). 

b) “Ética, justiça e progresso são equânimes” (L.1). 

c) “O Brasil é o maior país do mundo de necessidades” 

(L.10). 

d) “Ética, moral, transparência, liberdade e respeito 

mútuo são as mais poderosas forças modernas do 

desenvolvimento” (L.14/15). 

 

09) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

pessoas” (L.2) o termo da alternativa 
 

a) “do cidadão“ (L.1). 

b) “de ética” (L.1). 

c) “de oportunidades” (L.13). 

d) “de transformação” (L.25). 

 

10) Lei as assertivas abaixo: 

 

I. “É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de 

comunicação, governantes assumir a responsabilidade 

de instituições sábias, (...).” (L.24/25).  

II. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu 

risonho na terra, (L.26/27). 
 

Em relação ao I, o termo em negrito do segundo fragmento 

expressa uma ideia de  
 

a) Ressalva. 

b) Adição. 

c) Conclusão. 

d) Explicação. 
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11) A alternativa em que há equivalência entre o termo 

transcrito e o que ele denota é 
 

a) “de”, em “a vida de pessoas” (L.2) – dimensão.  

b) “para”, em “para vivenciar” (L.26) - finalidade  

c) “para”, em “para sobreviver” (L.16) – direção.  

d) “em”, em “em consequência de crises” (L.4) – meio.  

 

12) Em apenas uma alternativa não há expressão em 

sentido conotativo, marque-a: 
 

a)  “A falta de ética mutila o progresso” (L.1/2). 

b) “Mentira, incompetência, inabilidade e retórica 

sempre enganam” (L.2/3). 

c) “No outro lado do balcão, lideranças de múltiplas 

esferas exibem limitações, carências,” (L.6/7). 

d) “O velho ser humano, o estado gordo, a casa grande, a 

senzala, o povo teleguiado resistem” (L.10/11). 

 

13) Leia os itens abaixo: 

 

I. Essencialmente, progresso e ética dignificam e 

igualam os seres humanos. (L.19). 

II. Valores morais estão integralmente associados ao 

desenvolvimento social, econômico, científico e 

técnico das nações modernas. (L.19/21). 

 

Levando-se em consideração o emprego do elemento de 

coesão textual a ser usado na transformação das frases I e II 

em um período composto, pode-se afirmar que, o valor 

semântico do articulador argumentativo deverá estabelecer 

uma relação entre as frases I e II de  
 

a) Explicação. 

b) Oposição. 

c) Soma 

d) Alternância. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

1. Gargalha, ri, num riso de tormenta, 

2. Como um palhaço, que desengonçado, 

3. Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 

4. De uma ironia e de uma dor violenta. 
 

5. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 

6. Agita os guizos, e convulsionado 

7. Salta, "gavroche", salta, "clown", varado 

8. Pelo estertor dessa agonia lenta... 
 

9. Pedem-te bis e um bis não se despreza! 

10. Vamos! retesa os músculos, retesa 

11. Nessas macabras piruetas d'aço... 
 

12. E embora caias sobre o chão, fremente, 

13. Afogado em teu sangue estuoso e quente, 

14. Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 
 

SOUSA, Cruz e. "Broquéis, Faróis e Últimos sonetos". 2a. ed. 

reform., São Paulo: Ediouro, 2002. p. 39-40. (Coleção super 

prestígio). 

14) No texto, o poeta 

 

a) Exalta a situação de um artista pouco valorizado por 

um público que apenas ri às suas custas. 

b) Ironiza a situação daquele que vela pela alegria de 

outros, enquanto sofre calado e sozinho. 

c) Compõe a imagem de um personagem sem nenhuma 

expectativa de vida, embora seja risonho e alegre. 

d) Trata de si mesmo, comparando-se a um palhaço que, 

embora leve alegria para todos, é um sofredor. 

 

15) A oração “que desengonçado, / Nervoso, ri” (v.2/3) 

 

a) Modifica o verbo. 

b) Completa o sentido do verbo. 

c) Explica o nome. 

d) Completa o sentido do nome. 
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16) Os softwares são programas que exercem finalidades 

específicas para determinados grupos de usuários ou 

para interesses individuais. São exemplos de softwares 

aplicativos: 

 

a) As planilhas eletrônicas, os editores de texto e os 

antivírus. 

b) Os navegadores, as planilhas eletrônicas e os editores 

de texto. 

c) As planilhas eletrônicas, softwares de backup e os 

navegadores. 

d) Os navegadores, as planilhas eletrônicas e 

desfragmentador de disco. 

 

17) As barras de rolagem do Microsoft Office Word 2007 

são ricas em recursos, em especial a vertical. Na 

parte inferior da referida barra podemos encontrar os 

botões, a seguir descritos. Caso o usuário esteja 

editando a página 16 de um documento composto de 

23 páginas, ao acionar os botões infra o programa 

irá: 

 

I. , rolar o documento para a primeira página. 

II. , abrir caixa de diálogo para selecionar objeto da 

procura. 

III. , rolar página para o final da página. 

 

Está correto o que ser afirma apenas em: 

 

a) III. 

b) II, III. 

c) I. 

d) II. 

 

18) Relacionado a utilização de fórmulas no Microsoft 

Excel em qualquer uma de suas versões, julgue os itens 

e marque a alternativa correta: 

 

I. Para calcular a média de dados contidos nas células 

C3, D3 e E3, pode-se utilizar uma das duas fórmulas: 

=média(C3:E3) ou = C3+D3+E3/3. 

II. As três maneiras utilizadas para efetuar uma soma são 

por meio da função SOMA, do operador +, e do botão 

AutoSoma. 

III. O resultado da fórmula =A2+B2*2, onde A2=18, 

B2=5, é igual a 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São verdadeiras as afirmações: 

 

a) II e III apenas. 

b) I, II e III.    

c) I e III apenas.   

d) I e II, apenas.   

 

19) Baseado na figura abaixo que ilustra uma parte do 

Microsoft Excel, podemos dizer que ao digitar a 

fórmula =SOMA(A1;A3) na célula A4, a fórmula 

=SOMA(B1:B3) na célula B4  e =SOMA(C1+C3) na 

célula C4, os valores que apareceram nas células A4, 

B4 e C4 respectivamente após Teclar ENTER, serão: 

 
 

 
 
 

a) 89, 57 e 73. 

b) 75, 57 e “A fórmula digitada contém um erro.” 

c) 75, 77 e “A fórmula digitada contém um erro.” 

d) 75, 77 e 73. 

 

20) Firewall é um software ou um hardware que verifica 

informações provenientes da Internet ou de uma rede, 

e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu 

computador, dependendo das configurações do 

firewall. Para ativação do Firewall do Windows 8, o 

usuário deverá realizar os seguintes passos: 

 

1º- Posicionar o cursor do mouse no canto inferior esquerdo 

da tela, em seguida clicar em configurações. 

2º- Depois acionar o Painel de Controle e clicar em Sistema 

e Segurança. 

3º - Acionar Firewall do Windows e por fim Ativar ou 

Desativar o Firewall. 

 

Os passos para cumprimento da tarefa proposta pelo 

enunciado estão corretos apenas no(s): 

 

a) 1º. 

b) 2º e 3º. 

c) 2º. 

d) 1º e 2º. 
 

INFORMÁTICA                                                         QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São objetivos da assistência social: 

 

I. A vigilância socioassistencial, que visa a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos. 

II. A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

III. A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso 

aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

   

É correto o que se afirma em: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) I 

 

22) De acordo com o art. 3° da lei n° 8742/1993, 

consideram-se ______________ aquelas sem fins 

lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam 

atendimento e assessoramento aos beneficiários 

abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na 

defesa e garantia de direitos.        

  

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

 

a) organizações socioambientais 

b) entidades e organizações de assistência social 

c) entidades do terceiro setor 

d) ONG´s 

 

23) Segundo disposição expressa do art. 4º da lei n° 

8742/1993, a assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

a) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 

da política de assistência social em cada esfera de 

governo. 

b) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 

e projetos assistenciais, bem como dos recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

 

 

 

 

 

c) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais; 

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

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas; 

 

24) O conjunto de serviços, programas e projetos que tem 

por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos 

familiares e comunitários, a defesa de direito, o 

fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento 

das situações de violação de direitos constitui a:  

 

a) proteção social básica. 

b) proteção social aos idosos.  

c) proteção social da menor infância. 

d) proteção social especial. 

 

25) O ___________________ é a unidade pública 

municipal, de base territorial, localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinada à articulação dos serviços socioassistenciais 

no seu território de abrangência e à prestação de 

serviços, programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social básica às famílias. 

 

Marque a alternativa que responde corretamente a lacuna 

acima. 

 

a) Nasf 

b) Caps 

c) Cras 

d) Creas 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Observe os itens a seguir sobre o Sistema único de 

Assistência Social - Suas. 

 

I. O Suas, as ações da assistência social são organizadas 

tendo como referência o território onde as pessoas 

moram, considerando suas demandas e necessidades. 

II. Os programas, projetos, serviços e benefícios devem 

ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo 

a família como foco de atenção. As ações da 

assistência social no Suas são organizadas em dois 

tipos de proteção: básica e especial, e desenvolvidas e/ 

ou coordenadas pelas unidades públicas: Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS) e Centros de Referência Especializado para 

a População em Situação de Rua (Centro POP) e de 

forma complementar, pela Rede Socioassistencial 

Privada do Suas. 

III. O Suas, implantado em 2005, é um sistema constituído 

nacionalmente com direção única, caracterizado pela 

gestão compartilhada e cofinanciamento das ações 

pelos três entes federados e pelo controle social 

exercido pelos Conselhos de Assistência Social dos 

municípios, Estados e União. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) I 

 

27) O procedimento técnico realizado pelos profissionais 

da Assistência Social, de caráter continuado, por 

período de tempo determinado, no qual, via de regra, 

faz-se necessário o estabelecimento de vínculos entre 

usuários e profissionais é denominado de: 

 

a) acolhida. 

b) acompanhamento. 

c) ato infracional. 

d) acessibilidade. 

 

28)  De acordo com o art. 3° da lei n° 8842/1994, a política 

nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes 

princípios, SALVO: 

 

a) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através desta 

política. 

b) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade 

em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 

informação para todos. 

c) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 

particularmente, as contradições entre o meio rural e o 

urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta 

lei. 

d) O idoso deve sofrer discriminação de natureza 

econômica. 

 

29) Constituem diretrizes da política nacional do idoso: 

 

I. Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas 

ao envelhecimento. 

II. Viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 

integração às demais gerações. 

III. Priorização do atendimento ao idoso em órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços, quando 

desabrigados e sem família. 

IV. Priorização do atendimento ao idoso através de suas 

próprias famílias, em detrimento do atendimento 

asilar, à exceção dos idosos que não possuam 

condições que garantam sua própria sobrevivência. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

a) 1 

b) 3 

c) 4 

d) 2 

 

30) Segundo o art. 204, parágrafo único da Constituição 

Federal de 1988, é facultado aos Estados e ao Distrito 

Federal vincular a programa de apoio à inclusão e 

promoção social até cinco décimos por cento de sua 

receita tributária líquida, vedada a aplicação desses 

recursos no pagamento de:   

 

a) Despesas com pessoal e encargos sociais. 

b) Serviço da dívida. 

c) Qualquer outra despesa corrente não vinculada 

diretamente aos investimentos ou ações apoiados. 

d) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 
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31) São aspectos se destacam na função de vigilância 

social, no âmbito da assistência social: 

 

I. Exercício da vigilância sobre os padrões de serviços 

de assistência social, em especial aqueles que operam 

na forma de albergues, abrigos, residências, semi-

residências, moradias provisórias para os diversos 

segmentos etários. 

II. Produção, sistematização de informações, construção 

de indicadores e índices territorializados das situações 

de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que 

incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos 

de vida. 

III. Identificação de pessoas com redução da capacidade 

pessoal, com deficiência ou em abandono; 

identificação da incidência de crianças e adolescentes, 

jovens, adultos e idosos vítimas de formas de 

exploração, de violência, de maus tratos e de ameaças; 

e identificação da incidência de vítimas de apartação 

social que lhes impossibilite sua autonomia e 

integridade, fragilizando sua existência. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

a) I, II e III 

b) I e II 

c) III 

d) I 

 

32) Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) As políticas de ações afirmativas são exclusivas do 

governo. 

b) O projeto ético-político do serviço social vincula-se 

a um projeto societário que propõe a construção de 

uma nova ordem social, sem dominação e/ou 

exploração de classe, etnia e gênero, e reafirma a 

defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa 

do arbítrio e do preconceito. 

c) O serviço social é uma profissão constituída na 

dinâmica sócio-histórica das relações entre Estado e 

as classes sociais no enfrentamento da questão 

social. 

d) É competência do Assistente Social o 

acompanhamento do sujeito que busca 

transformações corporais em consonância com suas 

expressões e identidades de gênero. 

 

 

 

 

33) Segundo o art. 119 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, incumbe ao orientador, com o apoio e a 

supervisão da autoridade competente, a realização dos 

seguintes encargos, entre outros: 

 

I. Apresentar relatório do caso. 

II. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar 

do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. 

III. Diligenciar no sentido da profissionalização do 

adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. 

IV. Promover socialmente o adolescente e sua família, 

fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se 

necessário, em programa oficial ou comunitário de 

auxílio e assistência social. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

a) I, II e III 

b) III e IV 

c) I, II, III e IV 

d) I e III 

 

34) “É o Conjunto integrado de ações, da iniciativa pública 

e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, 

serviços, programas e projetos, o que supõe a 

articulação entre todas essas unidades de provisão de 

proteção social, sob a hierarquia de básica e especial, 

e ainda por níveis de complexidade”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

 

a) Rede socioassistencial. 

b) Centros de Atenção Psicossocial.  

c) Responsabilidade Social. 

d) Centros de Atenção à pessoa idosa. 

 

35) Constituem direitos do/a assistente social, SALVO: 

 

a) Participação na elaboração e gerenciamento das 

políticas sociais, e na formulação e implementação de 

programas sociais. 

b) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 

sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da 

população. 

c) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 

arquivos e documentação, garantindo o sigilo 

profissional. 

d) Assumir responsabilidade por atividade para as quais 

não esteja capacitado/a pessoal e tecnicamente. 
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36) É vedado ao/à assistente social: 

 

a) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que 

caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 

policiamento dos comportamentos, denunciando sua 

ocorrência aos órgãos competentes. 

b) Participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e 

defesa de seus interesses e necessidades. 

c) Compactuar com o exercício ilegal da Profissão, 

inclusive nos casos de estagiários/as que exerçam 

atribuições específicas, em substituição aos/às 

profissionais. 

d) Desempenhar suas atividades profissionais, com 

eficiência e responsabilidade, observando a legislação 

em vigor. 

 

37) Observe os itens a seguir. 

 

I. A opinião técnica do assistente social sobre o objeto 

de sua intervenção deve ser conjunta com outra 

categoria profissional na descrição de seu parecer, a 

fim de garantir a unicidade da equipe 

multidisciplinar. 

II. O trabalho multiprofissional abrange os direitos 

humanos em sua integralidade, não só a partir da 

ótica meramente orgânica, mas a partir de todas as 

necessidades que estão relacionadas à sua qualidade 

de vida. 

III. O assistente social deve, sempre que possível, 

integrar equipes multiprofissionais, bem como 

incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) II e III 

b) I 

c) I, II e III 

d) I e II 

 

38) No âmbito da Saúde, a realização de um trabalho 

interdisciplinar requer do assistente social: 
 

a) O exercício de uma postura investigativa sobre os 

processos sociais na saúde e que demarque claramente 

as distintas concepções profissionais. 

b) Uma clareza teórica que identifique que, no 

desenvolvimento de ações coordenadas numa equipe, 

a criação de uma identidade entre seus participantes 

não se direciona à diluição de suas particularidades 

profissionais. 

c) Uma atenção especializada no trato das expressões da 

questão social, considerando que somente este 

profissional está habilitado para a construção desta 

análise. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

39) Em relação à atuação do assistente social em 

equipes interprofissionais e interdisciplinares, 

observe as assertivas a seguir. 

 

I. É facultado ao (a) assistente social o respeito às 

normas e princípios éticos das outras profissões. 

II. Ao (a) assistente social, é facultado repassar ao seu 

substituto as informações necessárias à continuidade 

do trabalho. 

III. O (a) assistente social deve incentivar a prática 

profissional interdisciplinar, quando for possível. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) III 

b) I, II e III 

c) I e II 

d) I 

 

40) No trabalho em saúde, apoio matricial e equipe de 

referência constituem dispositivos de metodologia 

para gestão do trabalho: 

 

a) intersetorial 

b) transdisciplinar. 

c) interdisciplinar. 

d) individual 

 

 


