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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO – MG 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR II – ASSISTENTE SOCIAL 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO – MG – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR II – ASSISTENTE SOCIAL  
Marque aqui as suas respostas:  
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matemática  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Específico 

10 
10 
05 
25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) Leia  a frase:  Está chovendo bastante, desse modo 
as flores estão floridas. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao tipo de conjunção da expressão 
sublinhada: 
a) Alternativa. 
b) Concessiva. 
c) Conclusiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
polissílabas: 
a) Televisão, indiferença, plástico. 
b) Telefonema, enfraquecer, universidade. 
c) Colecionadores, sustento, terraço. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe as figuras de linguagem das frases abaixo 
e assinale a alternativa que classifica-as, 
respectivamente, de forma CORRETA: 
I- Transformou sua vida de água a vinho. 
II- O carro voava pela rodovia, naquela manhã 
chuvosa. 
III- Infelizmente, seu filho não atingiu as notas 
necessárias nessa prova. 
IV- A Amazônia chora devido aos desmatamentos. 
a) Antítese, hipérbole, eufemismo, prosopopeia. 
b) Eufemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia. 
c) Prosopopeia, antítese, eufemismo, prosopopeia. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Dentre as palavras citadas abaixo, marque a que 
NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico 
recaindo em posição idêntica a que recai na palavra 
rubrica: 
a) Ibero. 
b) Recorde. 
c) Mister. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da 
crase está INCORRETO. 
a) À noite, todos caminhavam à frente do andor, 
fervorosos de uma fé inabalável. 
b) A cem milhas horárias, o grupo encontrará uma 
encruzilhada à esquerda, a meia hora daqui. 
c) Responda à Vossa Alteza com o respeito à que está 
acostumado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Considerando o trecho- “Um policial à paisana 
trocou tiros com dois homens que tentavam assaltar 
um ônibus.”, assinale a frase em que a frase se 
enquadra na mesma regra do uso do sinal indicativo 
de crase: 
a) O povo mostrou-se resistente às mudanças feitas pelo 
governo. 
b) Einstein, com sua excelsa genialidade, estava à frente 
de seu tempo. 
c) Fez uma poesia à Drummond, vestiu-se à Versace e 
caminhou pela rua deserta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a frase em que a regência do verbo 
respeita a norma-padrão: 

a) Lembrei-me dos turbulentos momentos de minha 
adolescência. 
b) Os técnicos avisaram aos jogadores o horário do treino. 
c) Não se deve desobedecer as leis de trânsito. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Sobre concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas das frases a 
seguir: 
Já____ muitos meses que não se viam, porém 
____muitas possiblidades que ainda ____ e vivam 
felizes. 
a) devem fazer, tem, se apaixone 
b) deve fazer, há, se apaixonem 
c) fazem, há, se apaixonem 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Nas palavras abaixo, a grafia de ambas as palavras  
está CORRETA em: 
a) Meretíssimo / admissão. 
b) Beneficiente / distensão. 
c) Adivinhar / encharcar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Na frase : “Tenho uma vaga lembrança dos três 
meninos correndo pelo pátio da escola.” O trecho 
destacado refere- se ao: 
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA  

 

11) Sejam   e   raízes da equação             

tais que          . Qual o valor de   ? 

a)          

b)          

c)          
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Um carpinteiro tem salário mensal de R$1.718,31. 
Todo mês, seu empregador recolhe ao INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) o percentual de 19,98% 
sobre o valor de seu salário. Esse percentual é 
dividido em duas partes – 12% compete ao 
empregador recolher, e a outra parte é descontada do 
salário do colaborador. O salário líquido desse 
colaborador é:  
a) R$ 1.512,11. 
b) R$ 1.581,19. 
c) R$ 1.374,99. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Ao decompor o número 921.887 em fatores primos 
é possível encontrar quantos números primos 
distintos? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) No dia 12 de maio de 2019, o time A venceu a 
equipe do time B pelo placar de 3 a 2, conquistando o 
título de Campeão 2019 em sua categoria. Segue 
abaixo o resumo dos gols marcados na partida.  
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TIME A  3                                    X                       2  TIME B 
 
Huguinho (2 min – 1º tempo)                      Cebolinha (8 min – 1º tempo) 
Luizinho (45 min – 1º tempo)                          Cascão (15 min -  1º tempo) 
Zezinho (45 min – 2º tempo) 

 
              1º tempo – 46 minutos/ 2º tempo – 48 minutos 

 

 
Logo, a partida esteve empatada durante: 
a) 46 minutos. 
b) 49 minutos. 
c) 55 minutos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Dada a função       é tal que  (  )    ( )para 

todo número real  . Se  (  )     , o valor de 

 ( )será: 

a)  ( )   . 
b)  ( )   . 

c)  ( )   . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Observe a figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O círculo possui raio igual a 15 cm. Determine o 
apótema do triângulo equilátero inscrito. 

a)           

b)         

c)         

d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Um hexágono regular inscrito numa circunferência 
(figura abaixo) possui 18cm de diâmetro. Portanto, 
qual é o seu perímetro em cm? 

 
a) 96 cm. 
b) 36 cm. 
c) 54 cm. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Carlos abasteceu sua moto em um posto na cidade 
de Benfica (RJ), no qual o litro da gasolina custa        
R$ 4,89. Sabe-se que a moto de Carlos percorre 24 
quilômetros com 3 litros de gasolina, logo, é possível 
concluir que, em uma viagem de 386 quilômetros, 
Carlos vai gastar para abastecer sua moto: 
a) R$ 173,62. 
b) R$ 235,94. 
c) R$ 187,26. 
d) Nenhuma das alternativas.  

19) Leonardo trabalha como DJ (Disk Jockey) e cobra 
uma taxa fixa de R$200,00, mais R$30,00 por hora, 
independente do trabalho. Vinicius, na mesma função, 
cobra uma taxa fixa de R$155,00, mais R$45,00 por 
hora. O tempo máximo de duração de um trabalho, 
para que a contratação de Vinicius não fique mais cara 
que a de Leonardo, é:  
a) 1 hora. 
b) 2 horas. 
c) 3 horas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) A idade de Bento hoje é o triplo da idade de 
Mônica. Daqui a 13 anos será o dobro. Determine a 
soma das idades atuais dos dois. 
a) 43 anos.  
b) 37 anos. 
c) 52 anos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
21) Leia a notícia abaixo: 
 DIA NACIONAL DO COMBATE AO CÂNCER 
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído 
para conscientizar a população sobre a doença, o 
tratamento e prevenção. O câncer é 2ª maior causa de 
morte no Brasil, atrás apenas do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O alerta é para o câncer de 
próstata nos homens e o de mama nas mulheres, pois 
são os mais frequentes nesses grupos. 
Fonte: http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/ 

Qual o dia Nacional de combate ao câncer ? 
a) 27 de Novembro. 
b) 14 de Outubro. 
c) 8 de Março. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre o folclore leia as afirmativas abaixo: 
I- O folclore, do inglês, folk-lore, é a identidade, a 
tradição e o conhecimento de um povo expressos em 
lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. 
Minas Gerais é um Estado extremamente rico na 
variedade desses folguedos e mitos. 
II- As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm 
suas origens nas tradições, usos e costumes dos 
colonizadores portugueses, com forte influência das 
culturas indígena e africana. Essas influências estão 
guardadas nos objetos de artesanato, na culinária e 
danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura 
oral, na medicina popular e nas festas com 
manifestações populares tradicionais. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre a Inconfidência Mineira assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Foi o movimento que inspirou a bandeira de Minas 
Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com a intenção de 
romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O 
movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos 
e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a 
dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 
1789. 

http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/
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b) Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a 
capitania de Minas Gerais como: Romper com Portugal e 
adotar um regime republicano (a capital seria São João del 
Rei); Criar indústrias; Fundar uma universidade em Vila 
Rica; Acabar com o monopólio comercial português; 
Adotar o serviço militar obrigatório. 
c) Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes 
proprietários ou mineradores, padres e letrados, 
como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família 
enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e 
foi alto funcionário da administração colonial. Por sua 
parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Sobre o município de Rio Novo-MG leia o trecho 
abaixo e complete a lacuna : 
Rio Novo exerceu grande influência na criação e 
desenvolvimento de diversos municípios da Zona da 
Mata, como sede de uma das ______ comarcas em que 
foi dividida a Província de Minas Gerais, em 1870, com 
jurisdição sobre os municípios de Leopoldina, Pomba, 
Mar de Espanha e São João Nepomuceno. 
a) 10 
b) 5 
c) 25 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Sobre a história do estado de Minas Gerais analise 
as afirmativas abaixo: 
I- O desbravamento na região que hoje compreende o estado 
de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por meio do 
trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro e pedras 
preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e 
Minas de Ouro, que, em 1720, foi desmembrada em São 
Paulo e Minas Gerais. 
II- No início do século XVIII, a região tornou-se um 
importante centro econômico da colônia, com rápido 
povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a 
cair por volta de 1750, levando a Metrópole – Portugal - a 
criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de 
impostos, o que resultou no mais conhecido movimento 
político e histórico de Minas Gerais – A Inconfidência 
Mineira. 
III- A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no 
início do século XIX e logo se transformou em uma das 
principais atividades da província e no agente indutor do 
povoamento e desenvolvimento da infra-estrutura de 
transportes. A prosperidade trazida pelo café ensejou um 
primeiro surto de industrialização, reforçado, mais tarde, 
pela política protecionista implementada pelo Governo 
Federal após a Proclamação da República. 

Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
26)  De acordo com o Código de Ética da Assistência 
Social,  Art. 2º Constituem direitos do/a assistente 
social: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, 
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e 
dos princípios firmados neste Código.  
b) livre exercício das atividades inerentes à Profissão.  

c) participação na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Conforme o Código de Ética  da Assistência 
Social, Art. 5º São deveres do/a assistente social nas 
suas relações com os/as usuários/as:  
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) contribuir para a viabilização da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais. 
b) garantir a plena informação e discussão sobre as 
possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando democraticamente as decisões 
dos/as usuários/as, mesmo que sejam contrárias aos 
valores e às crenças individuais dos/as profissionais, 
resguardados os princípios deste Código. 
c) bloquear o acesso dos/as usuários/as aos serviços 
oferecidos pelas instituições, através de atitudes que 
venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o 
atendimento de seus direitos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Conforme a Política Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência Art. 35,  são 
modalidades de inserção laboral da pessoa portadora 
de deficiência: Colocação competitiva, colocação 
seletiva, promoção do trabalho  por conta própria.  
Com base nessa informação assinale a alternativa que 
refere – se a colocação competitiva: 
a) processo de contratação regular, nos termos da 
legislação trabalhista e previdenciária, que independe da 
adoção de procedimentos especiais para sua 
concretização, não sendo excluída a possibilidade de 
utilização de apoios especiais. 
b) processo de contratação regular, nos termos da 
legislação trabalhista e previdenciária, que depende da 
adoção de procedimentos e apoios especiais para sua 
concretização. 
c) processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas, 
mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime 
de economia familiar, com vista à emancipação econômica 
e pessoal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Sobre a Política Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência.   Art. 8

o
 , são 

instrumentos da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência: 
I - a articulação entre entidades governamentais e não-
governamentais que tenham responsabilidades 
quanto ao atendimento da pessoa portadora de 
deficiência, em nível federal, estadual, do Distrito 
Federal e municipal. 
II - o fomento à formação de recursos humanos para 
adequado e eficiente atendimento da pessoa 
portadora de deficiência. 
III - a aplicação da legislação específica que disciplina 
a reserva de mercado de trabalho, em favor da pessoa 
portadora de deficiência, nos órgãos e nas entidades 
públicos e privados. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apena III 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

https://www.todamateria.com.br/claudio-manuel-da-costa/
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30) Conforme a Política Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, art. 19.  Consideram-
se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os 
elementos que permitem compensar uma ou mais 
limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais 
da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de 
permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da 
mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. 
Parágrafo único. São ajudas técnicas: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) próteses auditivas, visuais e físicas. 
b) órteses que favoreçam a adequação funcional. 
c) adaptações ambientais  e sociais que garantam o 
acesso, a melhoria funcional e a autonomia pessoal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Conforme a Política Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, Art. 28.  O aluno 
portador de deficiência matriculado ou egresso do 
ensino fundamental ou médio, de instituições públicas 
ou privadas, terá acesso à educação profissional, a 
fim de obter habilitação profissional que lhe 
proporcione oportunidades de acesso ao mercado de 
trabalho.Com base nessa informação assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) A educação profissional para a pessoa portadora de 
deficiência será oferecida nos níveis básico, técnico e 
tecnológico, em escola regular, em instituições 
especializadas e nos ambientes de trabalho. 
b) As instituições públicas e privadas que ministram 
educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer 
cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de 
deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade 
de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. 
c) Os diplomas e certificados de cursos de educação 
profissional expedidos por instituição credenciada pelo 
Ministério da Educação ou órgão equivalente terão 
validade em todo o território nacional e internacional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Conforme o  Estatuto do Idoso leia o artigo abaixo 
e complete a lacuna: 
 Art. 34. Aos idosos, a partir de ___________anos, que 
não possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos 
da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.  
a) 62 (sessenta e dois) 
b) 65 (sessenta e cinco) 
c) 60 (sessenta) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Sobre o  Estatuto do Idoso, Art. 38. Nos programas 
habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos 
públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de 
imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 
I – reserva de 3% (três por cento) das unidades 
residenciais para atendimento aos idosos. 
II – implantação de equipamentos urbanos 
comunitários voltados ao idoso. 
III – eliminação de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apena III. 
c) Apenas II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
34) De acordo com o Estatuto do Idoso,   Art. 40. No 
sistema de transporte coletivo interestadual observar-
se-á, nos termos da legislação específica:         
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo 
para idosos com renda igual ou inferior a 3 (três) 
salários-mínimos. 
II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no 
mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou 
inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apena II. 
c) Apenas I e II. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
35) Conforme o  Estatuto do Idoso, art. 96. Discriminar 
pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte, ao 
direito de contratar ou por qualquer outro meio ou 
instrumento necessário ao exercício da cidadania, por 
motivo de idade:    Pena – reclusão de : 
a) 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
b) 8 (oito) meses a 1 (um) ano e meio e multa. 
c) 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Sobre a Lei orgânica da Assistência Social (LOAS), 
Art. 6º-A.  A assistência social organiza-se  por alguns 
tipos de proteção, com base nessa informação 
assinale  a alternativa que refere-se a proteção social 
básica:          
a) conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios 
da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários.        
b) 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.            
c) conjunto de proteções da assistência social que 
identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade 
social e seus agravos no território.             
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) De acordo com a  Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS),     Art. 18. Compete ao Conselho 
Nacional de Assistência Social: 
I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 
II - normatizar as ações e regular a prestação de 
serviços de natureza pública e privada no campo da 
assistência social. 
III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação 
das entidades e organizações de assistência social no 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome.               
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apena III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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38) Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS),  Art. 24-C.  Assinale verdadeiro ou falso: 
(      ) Fica instituído o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, 
integrante da Política Nacional de Assistência Social, 
que, no âmbito do Suas, compreende transferências 
de renda, trabalho social com famílias e oferta de 
serviços socioeducativos para crianças e 
adolescentes que se encontrem em situação de 
trabalho.                
(   ) O Peti tem abrangência nacional e será 
desenvolvido de forma articulada pelos entes 
federados, com a participação da sociedade civil, e 
tem como objetivo contribuir para a retirada de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 
(dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada 
a condição de aprendiz, a partir de 12 (doze) 
anos.                   
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V-V. 
b) V-F. 
c) F-V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Conforme a Lei orgânica da Assistência Social 
(LOAS), leia o artigo abaixo e complete a lacuna: 
Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), órgão superior de 
deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão 
da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência 
Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da 
República, têm mandato de_____________ anos, 
permitida uma única recondução por igual período. 
a) 2 (dois)  
b) 3 (três) 
c) 4 (quatro) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Sobre o Conselho Municipal de Assistência Social 
leia os contextos abaixo: 
[1] O Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) é o órgão que reúne representantes do 
governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer 
normas e fiscalizar a prestação de serviços 
socioassistenciais estatais e não estatais no 
Município. [2] Os Conselhos de Assistência Social têm 
como principais atribuições no seu respectivo âmbito 
de atuação: deliberar e fiscalizar a execução da 
Política de Assistência Social e seu funcionamento; 
convocar e encaminhar as deliberações das 
conferências de assistência social; apreciar e aprovar 
o Plano da Assistência Social; apreciar e aprovar a 
proposta orçamentária dos recursos da assistência 
social a ser encaminhada ao Poder Legislativo entre 
outros. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c) Os dois contextos estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) Segundo o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), Art. 3º São princípios organizativos do SUAS: 
Assinale a alternativa que refere-se a 
intersetorialidade: 

a) todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada 
a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à 
autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer 
espécie ou comprovação vexatória da sua condição. 
b) oferta das provisões em sua completude, por meio de 
conjunto articulado de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. 
c) integração e articulação da rede socioassistencial com 
as demais políticas e órgãos setoriais.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Conforme a Lei n° 8.662 de 7 de julho de 1993. 
Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providencias,  Art. 19. O Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS) será mantido: 
I- por contribuições, taxas e emolumentos 
arrecadados pelos CRESS, em percentual a ser 
definido pelo fórum máximo instituído pelo art. 9º 
desta lei. 
II - por doações e legados. 
III - por outras rendas. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apena III. 
c) Apenas I II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) Segundo a Lei n° 8.662 de 7 de julho de 1993. 
Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providencias,   Art. 2º Somente poderão exercer 
a profissão de Assistente Social: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) os possuidores de diploma em curso de graduação em 
Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por 
estabelecimento de ensino superior existente no País, 
devidamente registrado no órgão competente. 
 b) os possuidores de diploma de curso superior em 
Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, 
expedido por estabelecimento de ensino sediado em 
países estrangeiros, conveniado ou não com o governo 
brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado 
em órgão competente no Brasil. 
c) os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação 
com funções nos vários órgãos públicos, segundo o 
disposto no art. 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1.889, 
de 13 de junho de 1953. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) Conforme a Lei n° 8.662 de 7 de julho de 1993. 
Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providencias,  Art. 16. Os CRESS aplicarão as 
seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos 
desta Lei: 
I - multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade 
vigente. 
II - suspensão de um a cinco anos de exercício da 
profissão ao Assistente Social que, no âmbito de sua 
atuação, deixar de cumprir disposições do Código de 
Ética, tendo em vista a gravidade da falta. 
III - cancelamento definitivo do registro, nos casos de 
extrema gravidade ou de reincidência contumaz. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apena III. 
c) Apenas I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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45) De acordo com a Lei n° 8.662 de 7 de julho de 1993. 
Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providencias complete o artigo abaixo: 
Art. 5º-A.  A duração do trabalho do Assistente Social 
é de _____horas semanais 
a) 20 ( vinte)  
b) 30 (trinta) 
c) 40 (quarenta) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 
assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A colocação em família substituta não admitirá 
transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a 
entidades governamentais ou não-governamentais, sem 
autorização judicial. 
b) A colocação em família substituta estrangeira constitui 
medida excepcional, somente admissível na modalidade 
de adoção. 
c) Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará 
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 
mediante termo nos autos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Conforme a Constituição Federal Brasileira, Art. 
12. São brasileiros: I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 
que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país. 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 
c) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes 
na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48)  De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 
(dezoito) anos, independentemente do estado 
civil. Marque a alternativa INCORRETA.      
a) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do 
adotando. 
b) Para adoção conjunta, é indispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união 
estável, comprovada a estabilidade da família.    
c) O adotante há de ser, pelo menos, quartorze anos mais 
velho do que o adotando. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 
leia o trecho abaixo e complete a lacuna: Art. 48.  O 
adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, 
bem como de obter acesso irrestrito ao processo no 
qual a medida foi aplicada e seus eventuais 
incidentes, após completar ________anos.  
a) 16 (dezesseis) 
b) 18 (dezoito) 
c) 21 (vinte  e um) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) Sobre os Principais fatores que reforçam a 
exclusão social dos usuários de drogas, assinale 
verdadeiro ou falso: 

(  ) Associação do uso de álcool e drogas à 
delinquência, sem critérios mínimos de avaliação.  
(     )  O estigma atribuído aos usuários, promovendo a 
sua segregação social.  
(   ) Inclusão do tráfico como uma alternativa de 
trabalho e geração de renda para as populações mais 
empobrecidas, em especial à utilização de mão de 
obra de jovens neste mercado.  
(   ) Indicar o paradigma da redução de danos – 
estratégia de saúde pública que visa reduzir os danos 
causados pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, 
resgatando o usuário em seu papel autoregulador, 
sem a preconização imediata da abstinência e 
incentivando-o à mobilização social – nas ações de 
prevenção e de tratamento, como um método clínico-
político de ação territorial inserido na perspectiva da 
clínica ampliada. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V-F-V-V. 
b) V-V-V-F. 
c) F-V-F-V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 


