
Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 001/2019/SMA 
Cargo: 1033 - Assistente Social 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                Página 1 de 12 

TIPO 1 

1. “As organizações encontram-se mais (1), (2) e (3). Em 
oposição à fábrica gorda, do modelo taylorista/fordista, 
nasce a fábrica magra, (4) por uma estrutura capaz de 
absorver, com um número reduzido de pessoal, as (5) 
quantitativas e qualitativas da demanda.“ 

(Ribeiro, C.V.S., & Mancebo, D.. (2013). O servidor 
público no mundo do trabalho do século 

XXI. Psicologia: Ciência e Profissão, 33(1), 
195. https://dx.doi.org/10.1590/S1414-

98932013000100015. p.195) 

Seguindo as normas de ortografia, assinale a 
alternativa que preencha corretamente os espaços 
numerados: 

a) Enxutas – flexíveis – decentralizadas – 
caracterizada – flutuações 

b) Enxutas – flexíveis – descentralizadas – 
caracterizada – flutuações 

c) Enchutas – flexíveis – descentralisadas – 
caracterizada – flutuações 

d) Enchutas – flexíveis – descentralizadas – 
caracterisada – flutuações 

 
2. “A implantação do gerencialismo visando aumentar a 

eficiência e eficácia no serviço público é discutida por 
muitos teóricos. Um dos estudiosos alerta que as 
práticas de gestão oriundas do setor empresarial, 
calcadas na lógica dos negócios e em bases cada vez 
mais mercantis, tendem a colocar em risco a 
imparcialidade, o tratamento igualitário e a ética do 
interesse geral, princípios esses fundamentais em uma 
ação de utilidade pública.” 

(Ribeiro, C.V.S., & Mancebo, D.. (2013). O servidor 
público no mundo do trabalho do século 

XXI. Psicologia: Ciência e Profissão, 33(1), 
195. https://dx.doi.org/10.1590/S1414-

98932013000100015. p.197) 

De acordo com o texto acima, podemos afirmar que: 

a) O modelo de gestão empresarial para o setor 
público que tem como objetivo lucros vem ao 
encontro do interesse público. 

b) O setor público necessita aumentar a eficiência de 
seus serviços, de forma que uma gestão empresarial 
atenda com justiça ao interesse público. 

c) A tentativa de se copiar o modelo empresarial 
baseado em dividendos para gestão do serviço 
público pode vir de encontro ao interesse público. 

d) Quando são as regras do mercado que ditam as 
práticas de gestão, a eficiência e a eficácia 
aumentam, o que vem ao encontro do interesse 
público. 

 

3. Assinale a alternativa que traga os sinônimos corretos 
das seguintes palavras ou expressões, 
respectivamente: escamotear – imbricado – obsoleto – 
em detrimento de – pejorativo – expediente 

a) descobrir – entrelaçado – intemporal – trazendo 
vantagem a – difamatório – carta 

b) escamar – interligado – atemporal – causando dano 
a – ultrajante –comunicação 

c) esconder – conectado – anacrônico – em prejuízo 
de – despectivo – memorando 

d) abafar – desconectado – extemporâneo – trazendo 
desvantagem a – favorável – requerimento 

4. Assinale a alternativa correta, quanto à flexão verbal 
e/ou nominal, levando em consideração as novas 
normas do acordo ortográfico: 
a) À época da coleta de dados, o campus contava com 

muitos servidores, que terminaram por apresentar os 
abaixo-assinados. 

b) O novo cenário proviu transformações que levaram 
ao surgimento de modelos alternativos de produção. 

c) Questiona-se se a atual conjuntura socioeconômica 
permitiria sustentar que o trabalho se mantesse 
como elemento estruturante da vida e sociedade. 

d) Uma das vertentes teórica que fundamenta as 
pesquisas sobre sentidos e significados do trabalho 
é a sócio-histórica. 

 
5. Tomamos um moca na cidade, após sairmos da 

reunião. 
Na reunião dos sommeliers, a diretoria apresentou o 
melhor borgonha que já tinham provado. 
Houve uma época em que os arquitetos usavam o 
nanquim para desenhar. 

Estas três sentenças trazem três palavras que se 
originam dos substantivos femininos Moca (cidade 
portuário no Iêmen), Borgonha (região na França) e 
Nanquim (cidade na China). No entanto, são usadas no 
masculino. Este é um caso de: 

a) Mudança de gênero por serem sobrecomuns. 
b) Mudança de gênero por oposição entre gênero e 

sentido. 
c) Mudança de gênero por elipse. 
d) Mudança de gênero por serem epicenos. 

 
6. Algumas das palavras nas assertivas a seguir são 

acentuadas, outras não. Propositalmente, não 
acentuamos as palavras.  
I. estereotipo – acolito – esofago – endometrio 
II. paradigma – rubrica – abdomen – hifen 

Baseando-nos no conhecimento das normas de 
acentuação e de vocabulário, podemos afirmar que: 

a) Em I são paroxítonas e em II são proparoxítonas. 
b) Em I são oxítonas e em II são paroxítonas. 
c) Em I são proparoxítonas e em II são paroxítonas. 
d) Em I são paroxítonas e em II são oxítonas. 

 
7. Leia as assertivas a seguir: 

I. Gostaria muitíssimo de ir à casa que você ganhou 
de seus pais. 

II. Gostaria de voltar a casa, se você não se importa. 
III. Eles leram da página 5 à página 25. 
IV. Alice aceitou trabalhar de segunda à quinta. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto ao uso da 
crase: 

a) Apenas assertiva II está incorreta. 
b) Apenas assertiva I está incorreta. 
c) Apenas assertiva IV está incorreta. 
d) Apenas assertiva III está incorreta. 
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8. Leia as assertivas abaixo: 
I. Os amigos de João, que não sabiam nadar, ficaram 

apenas olhando o mar. 
II. Os amigos de João que não sabiam nadar ficaram 

apenas olhando o mar. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às 
sentenças acima: 

a) Em II, nenhum amigo de João sabia nadar. 
b) Em I, nenhum amigo de João sabia nadar. 
c) Em nenhuma das assertivas os amigos de João 

sabiam nadar. 
d) Em I, alguns amigos de João sabiam nadar e outros 

não. 
 

9. Leia as assertivas abaixo: 
I. Se ela falou, Lúcia, estamos perdidos! 
II. Se ela falou Lúcia, estamos perdidos! 

Assinale a alternativa que explica as assertivas acima: 

a) Em I e II, o interlocutor está se dirigindo a Lúcia. 
b) Apenas em II o interlocutor está se dirigindo a Lúcia. 
c) O interlocutor não está se dirigindo a Lúcia em 

nenhuma das assertivas. 
d) Apenas em I o interlocutor está se dirigindo a Lúcia. 

 
10. Leia as assertivas a seguir: 

I. Procuraram-lo, mas não o encontraram. 
II. Elas espelharam-se em nós. 
III. Agradecê-lo-emos por sua boa vontade. 
IV. Lhes fizeram muitas homenagens.  

Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal: 

a) Apenas assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas assertiva IV está correta. 

 
11. Estas ações não tinham precedentes. Eram 

procedentes de total desconhecimento dos fatos. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às palavras 
sublinhadas: 

a) São homônimas. 
b) São sinônimas. 
c) São parônimas.  
d) São antônimas. 

 
12. Leia as assertivas a seguir: 

I. A mesa de diretores estendeu o comprimento a 
todos os funcionários. (cumprimento) 

II. Concordamos com tudo o que você disse, ou seja, 
ratificamos suas palavras. (retificamos) 

III. A dispensa de casa estava lotada de vidros de 
conserva! (despensa) 

IV. Luís foi um verdadeiro cavalheiro, nos escutou e 
não assoviou durante o jogo. (cavaleiro) 

Entre parênteses estão os parônimos das palavras 
sublinhadas. Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas assertiva III está incorreta. 
b) Apenas assertivas II e IV estão incorreta. 
c) Nenhuma das assertivas está incorreta. 
d) Apenas assertivas I e III estão incorreta. 

 
 

13. Assinale a alternativa na qual ao menos um verbo 
apresenta ERRO de flexão ou regência: 
a) Seja pelo poder econômico que possuíram, seja 

pelo conjunto de competências técnicas de que 
disporam, as empresas serão uma das instituições 
mais influentes nos rumos da sociedade. 

b) Seja pelo poder econômico que possuem, seja pelo 
conjunto de competências técnicas de que dispõem, 
as empresas são uma das instituições mais 
influentes nos rumos da sociedade. 

c) Seja pelo poder econômico que possuiriam, seja 
pelo conjunto de competências técnicas de que 
tinham disporiam, as empresas seriam uma das 
instituições mais influentes nos rumos da sociedade. 

d) Seja pelo poder econômico que possuíram, seja 
pelo conjunto de competências técnicas de que 
dispuseram, as empresas foram uma das 
instituições mais influentes nos rumos da sociedade. 

 
14. As empresas são construções sociais, sujeito e objeto 

da realidade da qual fazem parte. Desta forma, 
participa tanto no agravamento quanto na superação 
dos múltiplos problemas que a sociedade enfrenta. 
Entende-se por empresa humanizada aquela que, 
voltada para a qualidade de vida de seus funcionários 
e/ou para o ambiente, agrega outros valores que não 
somente a maximização do retorno para os acionistas. 
Nos perguntamos se hoje deveria haver espaço para 
empresas que não zelem por seus trabalhadores, que 
seja irresponsável com os recursos naturais ou que 
ignore qualquer interesse que não o do capital. Diante 
das características deste início de século, marcado por 
desigualdades e desequilíbrios complexos e 
interdependentes, torna-se cada vez mais evidente a 
insustentabilidade das práticas comerciais que só 
contemplem a maximização do retorno sobre o capital.  

(Adaptado de Vergara, S. C., & Branco, P. D.. (2001). 
Empresa humanizada: a organização necessária e 

possível. Revista de Administração de Empresas, 41(2), 
21. https://dx.doi.org/10.1590/S0034-

75902001000200003) 

De acordo com o texto, assinale o que NÃO se pode 
afirmar: 

a) As empresas da entrada do século XXI buscam 
resolver os conflitos sociais em torno ao tema do 
meio ambiente adotando uma postura voltada ao 
interesse social em detrimento do interesse do 
capital. Esta postura, no entanto, está dissociada 
das políticas públicas de sustentabilidade. 

b) Uma empresa que foca exclusivamente nos lucros 
decorrentes de sua atividade comercial, 
desprezando a qualidade de vida de sua força de 
trabalho e seu entorno não pode ser considerada 
uma empresa humanizada. 

c) O conceito de empresa humanizada vem ao 
encontro de necessidades postas pela sociedade 
contemporânea, quais sejam, de um olhar menos 
voltado para o capital e mais voltado para a 
qualidade de vida. 

d) Ignorar o bem-estar dos funcionários, não se 
preocupar com o uso dos recursos naturais, 
centrando-se apenas em dividendos é o que 
poderíamos chamar de uma empresa não-
humanizada. 
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15. Os processos de trabalho no setor público se 
caracterizam por atividades típicas do setor terciário ou 
de serviços. Apesar de inicialmente as atividades de 
serviço tenham sido compreendidas como trabalho 
improdutivo e de baixa rentabilidade, cujos resultados 
são produtos intangíveis, hoje, juntamente com todos 
os outros serviços cujo processo produtivo se dá em 
bases capitalistas de produção foram considerados 
produtivos, fossem ou não intangíveis. 

(Adaptado de Souza, S.A.D., & Moulin, M.G.B. (2014). 
Serviço público: significados e sentidos de um trabalho 

em mutação. Cadernos de Psicologia Social do 
Trabalho, 17(1), 49-65. Recuperado em 21 de julho de 

2019, de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S1516-37172014000200005&lng=pt&tlng=pt) 

Leia as assertivas a seguir: 

I. Apesar de muitas vezes abstrato, o resultado das 
atividades do setor público de serviços hoje em dia é 
considerado produtivo. 

II. Quando as atividades do setor terciário passaram a 
dar retorno financeiro satisfatório, passaram a ser 
consideradas uma área produtiva. 

III. Dentro do setor público de serviços há atividades 
que se podem mensurar e outras que não se pode 
mensurar. A atividade intangível é uma atividade 
que se pode mensurar. 

Assinale a alternativa correta em relação à 
compreensão do texto: 

a) Apenas assertiva III está correta. 
b) Apenas assertiva I está correta. 
c) Apenas assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas assertiva II e III estão corretas. 

 
16. O servidor público acaba intermediando as esferas do 

público e privado numa sociedade onde os interesses 
individuais, por vezes, se sobrepõem aos interesses 
coletivos. Cabe às esferas públicas e, sobretudo, aos 
trabalhadores que as representam e que estão em 
contato direto com os cidadãos, sofrer o impacto das 
deficiências do Estado no contato com a população e 
fazer valer o interesse da comunidade numa sociedade 
onde o cidadão comum espera privilégios e satisfação 
de suas necessidades individuais. O gerenciamento de 
conflitos que se originam nessa tarefa de mediação faz 
parte do dia a dia do trabalho de boa parte dos 
servidores públicos e demandam considerável 
mobilização subjetiva, que também constituem os 
processos de trabalho no setor público. 

(Adaptado de Souza, S.A.D., & Moulin, M.G.B. (2014). 
Serviço público: significados e sentidos de um trabalho 

em mutação. Cadernos de Psicologia Social do 
Trabalho, 17(1), 52. Recuperado em 21 de julho de 

2019, de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S1516-37172014000200005&lng=pt&tlng=pt) 

Leia as assertivas: 

I. Quem trabalha no setor público tem que gerenciar a 
lacuna existente entre cidadão e iniciativa privada, 
muitas vezes em detrimento de suas próprias 
necessidades. 

II. Os servidores públicos muitas vezes têm que servir 
como mediadores entre o cidadão e o Estado, o que 

exige um processo totalmente objetivo de satisfação 
das necessidades desse cidadão. 

III. O foco do servidor público é atender os cidadãos de 
forma que o interesse da coletividade se sobreponha 
ao interesse individual. 

IV. O papel de mediador do servidor público é subjetivo 
e, portanto, intangível. Por isso deve ser 
considerado menos importante que outros 
processos. 

Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas assertiva III está correta. 
d) Apenas assertivas III e IV estão corretas. 

 
17. Sabe-se que X está para Y assim como 10 está para 5 

e que 4X – Y = 70. Qual é o valor de X+Y? 
a) 40 
b) 25 
c) 30 
d) 35 

 
18. Uma aplicação de $ 4.100,00 é feita por três meses no 

regime dos juros compostos a taxa de 3% ao mês, 
resultará no montante de: 
a) $ 4.480,18 
b) $ 4.683,26 
c) $ 4.369,00 
d) $ 4.590,12 

 
19. Uma empresa tem uma frota de 49 ônibus. Sabe-se 

que 12 estão parados em manutenção. Determine o 
percentual de ônibus em operação ativa nessa 
empresa: 
a) 24,49% 
b) 75,51% 
c) 32,57% 
d) 63,58% 

 
20. Qual é a taxa de juros compostos efetiva mensal 

correspondente a taxa de juros de 48% ao ano 
capitalizado mensalmente?  
a) 2,49% ao mês. 
b) 3,78% ao mês. 
c) 3,32% ao mês. 
d) 4,00% ao mês. 

 
21. CPU é sigla inglesa de Central Processing Unit, que, 

em português, significa “Unidade Central de 
Processamento”. Sobre CPU é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Tem a responsabilidade de processar todos os tipos 

de dados e apresentar o resultado do 
processamento. 

b) Possui a memória cache, que armazena dados para 
o processamento. 

c) A velocidade de processamento das informações em 
um computador está diretamente relacionada à 
velocidade do processador. 

d) Pode ser substituída por um hard drive, que ajuda 
na função de processamento de dados de um 
computador. 
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22. Qual o tipo de backup que deve ser realizado para fazer 
a cópia apenas das alterações relativas ao último 
backup? 
a) Completo. 
b) Analógico. 
c) Diferencial. 
d) Incremental. 

 
23. A respeito da Intranet, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) Em uma empresa só pode ser acessada pelos seus 

utilizadores ou colaboradores internos. 
b) Partilha de impressoras e dados. 
c) É um conglomerado de redes locais, 

interconectadas e espalhadas pelo mundo inteiro. 
d) É uma rede privada de uso exclusivo de um 

determinado local. 
 
24. O armazenamento em cloud ou armazenamento na 

nuvem, tornou-se bastante popular nos últimos anos. 
Sobre ele, é INCORRETO afirmar que: 
a) É útil pois nem sempre é fácil estimar a quantidade 

de armazenamento que sua você precisará. 
b) Armazena dados na Internet por meio de um 

provedor de computação na nuvem, que gerencia e 
opera o armazenamento físico de dados como 
serviço.  

c) Possui restrições de local no acesso dos dados. 
Podendo ser acessado somente na rede interna da 
empresa. 

d) Com o armazenamento na nuvem, não é necessário 
adquirir hardware. 

 
25. O erro #REF! no Microsoft Excel indica que: 

a) O Microsoft Excel utilizado é pirateado. 
b) Uma célula que foi referenciada por fórmula foi 

excluída ou colada. 
c) A função aplicada à uma célula não existe. 
d) Uma conta foi refeita mais de uma vez. 

 
26. Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 20 de 
novembro de 1959, dispõe que todas as crianças têm 
direito: 
I. A crescer dentro de uma família que tenha 

condições financeiras para suprir suas 
necessidades, onde haja limites e justiça entre os 
povos. 

II. A igualdade, sem distinção de raça, religião ou 
nacionalidade. 

III. A alimentação, moradia e assistência médica 
adequada para a criança e a mãe. 

IV. A ser protegida contra o abandono e a exploração 
no trabalho. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 

27. Versa o artigo 16 da Lei Anticorrupção (12.846/13):  
“A autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
pública poderá celebrar acordo de leniência com as 
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos 
previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo, sendo que 
dessa colaboração resulte:” 

Analise as assertivas abaixo e assinale a que apresenta 
a sequência correta quanto à continuidade do artigo da 
lei acima: 

I. A obtenção célere de informações e documentos 
que comprovem o ilícito sob apuração. 

II. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar 
sobre seu interesse em cooperar para a apuração 
do ato ilícito. 

III. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e 
coopere plena e permanentemente com as 
investigações e o processo administrativo, 
comparecendo, sob suas expensas, sempre que 
solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento.   

IV. A pessoa jurídica cesse completamente seu 
envolvimento na infração investigada a partir da data 
de propositura do acordo. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

28. No atual cenário político brasileiro, em que diversos 
políticos são acusados de crimes como o peculato, 
ouvimos muito o termo “delação premiada”. Analise as 
assertivas abaixo e assinale a correta: 
I. Delação premiada é uma expressão utilizada no 

âmbito jurídico, que significa uma espécie de "troca 
de favores" entre o juiz e o réu. Caso o acusado 
forneça informações importantes sobre outros 
criminosos de uma quadrilha ou dados que ajudem a 
solucionar um crime, o juiz poderá reduzir a pena do 
réu quando este for julgado. 

II. A delação premiada pode ser requerida pelo próprio 
réu, através de um pedido formal feito por seu 
advogado, ou sugerida pelo promotor de justiça que 
está investigando o processo criminal. 

III. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder 
o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a 
pena privativa de liberdade ou substituí-la por 
restritiva de direitos daquele que tenha colaborado 
efetiva e voluntariamente com a investigação e com 
o processo criminal, desde que dessa colaboração 
advenha um ou mais de resultados como a 
identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por 
eles praticadas. 

IV. Caso as informações fornecidas pelo delator sejam 
inverídicas, o juiz pode diminuir a sua condenação e 
ainda processá-lo por "delação caluniosa", sendo 
punido com um a dois anos de prisão por faltar com 
a verdade. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
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29. Aproximadamente 63,5 milhões de pessoas vivem em 
situação de pobreza no Brasil, sendo que 26,8 milhões 
deste total se encontram em situação de extrema 
pobreza. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
I. Pobreza: pessoas que vivem com renda domiciliar 

per capita mensal inferior ou igual a meio salário-
mínimo. 

II. Extrema Pobreza: pessoas que vivem com renda 
domiciliar per capita mensal inferior ou igual a um 
quarto de salário-mínimo. 

III. A redução da mortalidade entre menores de um ano 
de idade deve ser prioridade dentro da agenda 
política, levando-se em consideração que esta 
apresenta o número mais concentrado de mortes de 
crianças de até cinco anos. O alcance desse 
objetivo depende da redução de mortes por causas 
evitáveis, aperfeiçoando-se a atenção à mulher na 
gestação, no parto e ao recém-nascido. 

IV. As taxas de mortalidade infantil e na infância 
representam um dos maiores desafios das metas 
adaptadas ao contexto nacional dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
30. De acordo com dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) e das 
estimativas populacionais calculadas pelo Instituto 
Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE), 34,4 
milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à 
rede de distribuição de água. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Má qualidade da água, destino inadequado do lixo, 

má deposição de dejetos e ambientes poluídos são 
decorrências da falta de saneamento e fatores 
cruciais para proliferação de doenças. 

b) São principais doenças associadas à falta de 
saneamento básico: febre tifoide, cólera, hepatite A, 
leptospirose. 

c) As taxas de doenças transmitidas por inseto vetor se 
concentram também nas Regiões mais deficitárias 
no que tange ao acesso ao abastecimento de água 
e coleta de esgoto. 

d) As Regiões Sul e Sudeste são as que apresentam 
as maiores taxas de internações hospitalares por 
doenças relacionadas à falta de saneamento, em 
especial as doenças de transmissão feco-oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. A Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990 dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Sobre essa Lei, verifique as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 
I. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

II. É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

III. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 
programas e às políticas de saúde da mulher e de 
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto 
e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e 
pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.  

IV. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência, a ser realizada 
anualmente na semana que incluir o dia 1º de 
fevereiro, com o objetivo de disseminar informações 
sobre medidas preventivas e educativas que 
contribuam para a redução da incidência da gravidez 
na adolescência.   

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
32. A redação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

teve alterações em sua redação nos últimos anos. 
Indique a assertiva que NÃO trata de uma alteração 
realizadas no ano corrente (2019). 
a) É recomendável que as crianças e os adolescentes 

acolhidos institucionalmente ou por família 
acolhedora sejam preparados por equipe 
interprofissional antes da inclusão em família 
adotiva.  

b) É dever da instituição de ensino, clubes e 
agremiações recreativas e de estabelecimentos 
congêneres assegurar medidas de conscientização, 
prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência 
de drogas ilícitas. 

c) A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se-lhes: acesso à 
escola pública e gratuita, próxima de sua residência, 
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a 
irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de 
ensino da educação básica.  

d) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 
(dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca 
onde reside desacompanhado dos pais ou dos 
responsáveis sem expressa autorização judicial.  
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33. A Lei n. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências (Lei Orgânica da Assistência Social). 
Segundo essa Lei, compete ao Conselho Nacional de 
Assistência Social: 
I. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os 

programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS). 

II. Divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas 
decisões, bem como as contas do Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS) e os respectivos 
pareceres emitidos. 

III. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação 
das entidades e organizações de assistência social 
no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. 

IV. Proceder à transferência dos recursos destinados à 
assistência social, na forma prevista nesta Lei. 

Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
34. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, no Art. 

24, os programas de assistência social compreendem 
ações integradas e complementares com objetivos, 
tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais. Sobre esse tema, selecione a alternativa 
INCORRETA. 
a) Os programas de que trata este artigo serão 

definidos pelos respectivos Conselhos de 
Assistência Social, obedecidos os objetivos e 
princípios que regem esta Lei, com prioridade para a 
exclusão profissional e social daqueles 
caracterizados em situação de trabalho infantil. 

b) 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.   

c) Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif), que integra a proteção 
social básica e consiste na oferta de ações e 
serviços socioassistenciais de prestação continuada, 
nos Cras, por meio do trabalho social com famílias 
em situação de vulnerabilidade social, com o 
objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos 
familiares e a violência no âmbito de suas relações, 
garantindo o direito à convivência familiar e 
comunitária.   

d) Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que 
integra a proteção social especial e consiste no 
apoio, orientação e acompanhamento a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de 
direitos, articulando os serviços socioassistenciais 
com as diversas políticas públicas e com órgãos do 
sistema de garantia de direitos. 

 
 

35. Segundo o Código de Ética do Assistente Social (Lei 
8.662 de 13 de março de 1993), são princípios 
fundamentais: 
I. Ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 
políticos das classes trabalhadoras. 

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

III. Garantia do pluralismo, através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existentes e 
suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual. 

IV. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, 
nem discriminar, por questões de inserção de classe 
social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e 
condição física.  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
36. As Leis Orgânicas da Saúde (Lei n. 8.080/90 e Lei n. 

8.142/90) são as Leis que organizam e regulamentam o 
Sistema Único de Saúde (SUS) no país. Verifique as 
assertivas e identifique a alternativa correta. 
I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

III. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 

IV. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

a) As assertivas I e IV são provenientes da Lei n. 
8.142/90. 

b) As assertivas II e III são provenientes da Lei n. 
8.080/90. 

c) As assertivas I, II e III são provenientes da Lei n. 
8.142/90. 

d) As assertivas I e IV são provenientes da Lei n. 
8.080/90. 
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37. A Assistência Social é organizada em um sistema 
descentralizado e participativo denominado Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), conforme 
estabelece a nova Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS/2004). Sobre esse tema, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) O SUAS, implantado em 2005, é um sistema 

constituído nacionalmente com direção 
descentralizada, caracterizado pela gestão 
compartilhada e co-financiamento das ações pelos 
três entes federados e pelo controle social exercido 
pelos Conselhos de Assistência Social dos 
municípios, Estados e União.  

b) Os programas, projetos, serviços e benefícios 
devem ser desenvolvidos nas regiões mais 
vulneráveis, tendo a família como foco de atenção. 

c) No SUAS, as ações da assistência social são 
organizadas tendo como referência o território onde 
as pessoas moram, considerando suas demandas e 
necessidades.  

d) 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. 

 
38. A Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 dispõe sobre 

o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Segundo 
essa Lei, assinale a alternativa correta. 
a) Idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. 
b) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 

aos maiores de 90 (noventa) anos, atendendo-se 
suas necessidades sempre preferencialmente em 
relação aos demais idosos.   

c) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada 
a gratuidade dos transportes coletivos públicos 
urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços 
seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 

d) As unidades residenciais reservadas para 
atendimento a idosos devem situar-se, 
preferencialmente, em pavimento alto e silencioso. 

39. Sobre as competências do assistente social (Lei n. 
8.662 de 07 de junho de 1993), assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Orientar indivíduos e grupos de diferentes 

segmentos sociais no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa de seus direitos. 

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

c) Prestar assessoria e apoio financeiro aos 
movimentos sociais em matéria relacionada às 
políticas sociais, no exercício e na defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 

d) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais. 

40. O Estatuto do Idoso aborda aspectos relacionados à 
profissionalização e o trabalho (Cap. VI), à previdência 
social (Cap. VII), bem como, à assistência social (Cap. 
VIII). Sobre esses temas, verifique as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 
I. O idoso tem direito ao exercício de atividade 

profissional, respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas. 

II. O primeiro critério de desempate em concurso 
público será a idade, dando-se preferência ao de 
idade menos elevada. 

III. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) 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.  

IV. O Dia Mundial do Trabalho, 1ode maio, é a data-
base dos aposentados e pensionistas. 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
41. A Resolução n. 109 de 11 de novembro de 2009 aprova 

a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 
Sobre esse tema, verifique as assertivas e selecione a 
correta. 
I. A Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais é organizada por níveis de 
complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e 
Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade. 

II. Os Serviços de Proteção Social Básica incluem: 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço 
Especializado em Abordagem Social; Serviço de 
Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), 
e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

III. Os Serviços de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade incluem: Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e Serviço 
de Proteção Social Básica no domicílio para 
pessoas com deficiência e idosas. 

IV. Os Serviços de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade incluem: Serviço de Acolhimento 
Institucional; Serviço de Acolhimento em República; 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas e de Emergências. 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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42. A Lei n. 8.662 de 7 de junho de 1993 dispõe sobre a 
profissão de Assistente Social e dá outras providências. 
Sobre essa Lei, verifique as assertivas e selecione a 
correta. 
a) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
constituem, em seu conjunto, uma entidade com 
personalidade jurídica e forma federativa, com o 
objetivo básico de disciplinar e defender o exercício 
da profissão de Assistente Social em todo o território 
nacional. 

b) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) terá 
sede e foro em São Paulo, SP. 

c) A Carteira de Identificação Profissional expedida 
pelos Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS), servirá de prova para fins de exercício 
profissional e de Carteira de Identidade Pessoal, e 
terá fé pública restrita ao estado em que foi 
concedida. 

d) A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os 
Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições 
voluntárias (anuidades), taxas e demais 
emolumentos que forem estabelecidos em 
regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em 
deliberação conjunta com os Conselhos Regionais. 

 
43. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

- PAIF consiste no trabalho social com famílias, de 
caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a 
função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 
seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 
direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de 
vida. Sobre o PAIF, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do 

diálogo, no combate a todas as formas de violência, 
de preconceito, de discriminação e de 
estigmatização nas relações familiares. 

b) A articulação dos serviços socioassistenciais do 
território com o PAIF garante o desenvolvimento do 
trabalho social com as famílias dos usuários desses 
serviços, permitindo identificar suas necessidades e 
potencialidades dentro da perspectiva familiar, 
rompendo com o atendimento segmentado e 
descontextualizado das situações de vulnerabilidade 
social vivenciadas. 

c) Deve promover o acesso a espaços de guarda de 
pertences, de higiene pessoal, de alimentação e 
provisão de documentação civil. Proporciona 
endereço institucional para utilização, como 
referência, do usuário. 

d) É serviço baseado no respeito à heterogeneidade 
dos arranjos familiares, aos valores, crenças e 
identidades das famílias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. A Resolução CNAS n. 145 de 15 de outubro de 2004 
aprova a Política Nacional de Assistência Social, que se 
rege pelos seguintes princípios democráticos: 
I. Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica.  

II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e 
rurais. 

V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão. 

Verifique as assertivas e selecione a alternativa correta. 

a) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas. 

 
45. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas 

suas diferentes modalidades são pontos de atenção 
estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial: 
serviços de saúde de caráter aberto e comunitário 
constituído por equipe multiprofissional e que atua 
sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente 
atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental, incluindo aquelas com necessidades 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua 
área territorial, seja em situações de crise ou nos 
processos de reabilitação psicossocial e são 
substitutivos ao modelo asilar. 

Fonte: Ministério da Saúde (MS). Centro de Atenção 
Psicossocial. Brasília: 2017. 

Sobre as modalidades de CAPS, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) CAPS III: atendimento com até 5 vagas de 
acolhimento noturno e observação; todas faixas 
etárias; transtornos mentais graves e persistentes 
inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, 
atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 
mil habitantes. 

b) CAPS ad III Álcool e Drogas: atendimento e 4 a 8 
vagas de acolhimento noturno e observação; 
funcionamento 12h; todas faixas etárias; transtornos 
pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e 
ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

c) CAPS I: atendimento a crianças e adolescentes, 
para transtornos mentais graves e   persistentes, 
inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, 
atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil 
habitantes. 

d) CAPS ad Álcool e Drogas: atendimento a todas 
faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso 
de álcool e outras drogas, atende cidades e ou 
regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 
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46. O assistente social possui competências específicas na 
Equipe do NASF-AB, em diferentes segmentos. 
Assinale a alternativa que NÃO é competência do 
assistente social na atenção aos hipertensos, 
diabéticos e obesos (Rede de Atenção às Condições 
Crônicas). 
a) Contribuir para a integração do serviço de saúde 

com os demais serviços das Redes de Proteção 
Social para o desenvolvimento de ações 
intersetoriais no cuidado a hipertensão e diabetes. 

b) Elaborar o plano de cuidado em conjunto com a 
equipe multiprofissional.  

c) Realizar encaminhamentos dos hipertensos e 
diabéticos em situação de vulnerabilidade a outros 
serviços das Redes de Proteção Social. 

d) Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos 
e insumos, inclusive medicamentos fitoterápicos e 
homeopáticos, na perspectiva da obtenção de 
resultados concretos e melhoria do cuidado aos 
hipertensos, diabéticos e obesos. 

 
47. A interdisciplinaridade está associada, entrelaçada a 

outras perspectivas, como a multidisciplinaridade ou 
pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Assinale 
a alternativa que melhor representa uma abordagem 
sobre interdisciplinaridade. 
a) Trata-se da criação de um novo campo teórico de 

disciplinas mais amplas. 
b) Os profissionais de diferentes disciplinas atuam 

separadamente. 
c) Cada disciplina permanece isolada, sem cooperação 

e troca de informações profundas. 
d) Trata-se da horizontalização das relações entre as 

disciplinas. Há intensidade das trocas entre os 
especialistas pelo grau de integração real das 
disciplinas. 

 
48. Sobre o contexto da pesquisa social e a sua relação 

com a prática do assistente social, verifique as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. Nas primeiras escolas de Serviço Social no Brasil 

(1936, em São Paulo, e 1937, no Rio de Janeiro), a 
formação profissional privilegiou a dimensão técnico-
operativa em detrimento da produção do 
conhecimento. 

II. Foi somente com o chamado Movimento de 
Reconceituação Latino-Americano (1965- 1975), em 
plena autocracia burguesa objetivada na ditadura 
cívico-militar de 1964, que a renovação do Serviço 
Social brasileiro se desenvolveu.  

III. O conservadorismo, então, se revigorou sobre 
outras bases, ainda que nessa renovação também 
tenham sido esboçados os primeiros 
questionamentos mais consistentes sobre a 
estrutura sincrético-doutrinária e científica euro-
americana do Serviço Social tradicional. 

IV. Ocorreram avanços na profissão com a criação da 
área de estudo e de pesquisa junto aos órgãos de 
fomento (CNPq e CAPES), bem como a expansão 
dos cursos de pós-graduação a partir dos anos 
1970.  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

49. Movimentos sociais são ações coletivas de um grupo 
de pessoas que defende e luta por alguma causa ou 
por um objetivo em comum, seja para transformar ou 
buscar a manutenção de algo dentro de uma 
sociedade. Essas ações têm uma demanda política ou 
social, valores e ideologias, podendo ser contra ou a 
favor do Estado. Independente de qual seja o 
movimento, ele sempre tem uma pauta, ou seja, um 
propósito para defender. Assinale a alternativa que 
NÃO representa movimentos sociais. 
a) MST, Balaiada e Diretas Já. 
b) Movimento operário, LGBTQIA+ e ambientalista. 
c) Movimento feminista, negro e estudantil. 
d) MDB, Escola sem Partido e TSJ. 

 
50. Sobre os instrumentais técnico técnico-operativos no 

trabalho do assistente social, verifique as opções e 
assinale a correta. 
a) São exemplos de instrumentais técnico-operativos 

no trabalho do assistente social: a entrevista, a visita 
domiciliar, o trabalho com grupos, a redação de 
estudo e parecer social. 

b) O trabalho com grupos em Serviço Social tem um 
grande potencial para dinamizar o trabalho 
socioeducativo numa perspectiva emancipatória. 
Trata-se da concepção de trabalho grupal com 
vistas apenas à aplicação de dinâmicas de grupo 
com cunho terapêutico. 

c) Na visita domiciliar o assistente social aproxima-se 
do vivido e do cotidiano do usuário, observa as 
interações familiares, as vizinhanças, a rede social e 
os recursos institucionais mais próximos, cujo 
enfoque é verificar a necessidade de bolsa família. 

d) A entrevista em serviço social se reduz à aplicação 
de questionários com perguntas e respostas que 
inibem e empobrecem a relação profissional-usuário.  

 
51. Sobre as Políticas Sociais Públicas no Brasil, verifique 

as assertivas e assinale a INCORRETA. 
a) O período de 1964 a 1985 é marcado por 

regressividade tributária, centralização das decisões, 
privatizações de espaços públicos, expansão da 
cobertura e reduzido caráter redistributivo. 

b) A partir de 1930, no Governo Getulista - um Estado 
de caráter populista, que foram desenvolvidas as 
primeiras políticas sociais no Brasil. 

c) A área social brasileira desde o período colonial se 
desenvolveu por meio de ações fragmentadas; até 
então, as ações sociais eram responsabilidade de 
irmandades religiosas, sociedades de auxílio mútuo 
e Santas Casas de Misericórdia. 

d) O período de 1964 a 1985 é marcado pela mudança 
profunda na economia e sociedade, por meio do 
foco em prioridades sociais inadiáveis, numa 
denominada reforma social. Nesse período, ocorreu 
melhora da educação de base, alta eficácia do 
ensino fundamental, altos salários e capacitação de 
professores e melhora na oferta de equipamentos. 
As ações atenderam principalmente a classe mais 
pobre, com impactos significativos na redistribuição 
de renda. 
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52. Sobre a seguridade nacional no Brasil, verifique as 
assertivas e assinale a correta. 
I. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi 

criado em 27 de junho de 1990, por meio do Decreto 
n° 99.350, a partir da fusão do Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e 
Assistência Social (IAPAS) com o Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS), como autarquia 
vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social (MPAS). 

II. Compete ao INSS a operacionalização do 
reconhecimento dos direitos dos segurados 
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que 
abrangeu mais de 50 milhões de segurados e 
aproximadamente 33 milhões de 
beneficiários em 2017. 

III. No artigo 201 da Constituição Federal 
Brasileira observa-se a organização do RGPS, que 
tem caráter contributivo e de filiação obrigatória, e 
onde se enquadra toda a atuação do INSS, 
respeitadas as políticas e estratégias 
governamentais oriundas dos órgãos 
hierarquicamente superiores, como os ministérios. A 
entidade é vinculada atualmente ao Ministério da 
Economia. 

IV. O INSS caracteriza-se, portanto, como uma 
organização pública prestadora de serviços 
previdenciários para a sociedade brasileira. A 
missão do INSS consiste em garantir proteção aos 
cidadãos por meio do reconhecimento de direitos, 
com o objetivo de promover o bem-estar social. 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
53. Sobre o movimento de reconceitualização do Serviço 

Social no Brasil e na América Latina, escolha a 
alternativa INCORRETA. 
a) Pode ser entendido como um conjunto de 

características novas que a profissão articulou 
rearranjando suas tradições e sua assunção do 
contributo de tendências do pensamento social 
contemporâneo. 

b) Tratou-se de numa expressão de ruptura com o 
Serviço Social tradicional e conservador, superando 
a mera execução de políticas sociais e criar 
condições para planejá-las e administrá-las.  

c) Tratou-se de um movimento de reafirmação do 
Serviço Social tradicional, a partir da década de 
1960, que se manifestou na América Latina como 
um movimento pela manutenção do Serviço Social 
enquanto profissão. O movimento se apresentou de 
forma padronizada em todos os países da América 
Latina, que se uniram em prol da causa.  

d) Trouxe para os assistentes sociais a identificação 
político-ideológica da existência de duas classes 
sociais antagônicas, negando, portanto, a 
neutralidade profissional, que historicamente tinha 
orientado o Serviço Social.  

 
 
 
 
 

54. A Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90) indica 
princípios e diretrizes, em conformidade com o Art. 198 
da Constituição Federal. Verifique as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 
a) A preservação da autonomia das pessoas na defesa 

de sua integridade física e moral somente ocorre 
para pessoas maiores (idade), brancas, de classe 
social média-alta. 

b) A participação da comunidade é a inclusão do povo 
no âmbito da organização e controle dos serviços de 
saúde, cuja expansão ocorreu no período militar. 

c) O direito à informação relaciona-se ao conhecimento 
das pessoas sobre a sua situação de saúde por 
meio do portal da transparência. 

d) A universalidade se refere à garantia de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. 

 
55. Na temática do Serviço Social e Assistência Social:  

trajetória, história e debate contemporâneo, cabe 
destacar a Emenda Constitucional n. 95/2016, que 
congelou os investimentos sociais no Brasil por 20 
anos, dando um teto aos gastos públicos primários. 
Posteriormente, foi enviado ao Congresso Nacional a 
Proposta de Emenda Constitucional n. 287 (PEC n. 
287/2016) que trata da Previdência e da Assistência 
Social. Sobre esse tema, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A reforma da previdência afeta o direito de milhões 

de brasileiros à uma aposentadoria digna e aos 
benefícios sociais, com o fortalecimento das 
entidades de previdência complementar abertas e 
fechadas. 

b) Sobre o suposto déficit da previdência, o fato é que 
a seguridade social é financiada por contribuições 
sociais previstas na Constituição, para garantir os 
direitos de previdência, saúde e assistência social 
de todos os cidadãos. As análises criteriosas de 
economistas mostram que a seguridade social é 
superavitária. O superávit estimado com base em 
dados das receitas e despesas do governo foi de 
56,7 bilhões de reais em 2010; 78,1 bilhões em 
2012; 56,4 bilhões em 2014; e 20,1 bilhões em 
2015. 

c) A PEC n. 287/2016, em sua versão original, 
promove a flexibilização das regras de acesso aos 
benefícios da previdência, ampliando os benefícios 
previdenciários em geral, com a redução do tempo 
de contribuição e da idade mínima para a 
aposentadoria. 

d) A justificativa do Governo Federal para defender a 
reforma da previdência se ancora na tese de que a 
previdência social brasileira se tornou insustentável 
financeiramente, apresentando sucessivos déficits 
orçamentários, sendo necessárias medidas para 
garantir sua sustentabilidade através do 
aperfeiçoamento de suas regras. 
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56. Sobre o Terceiro Setor, escolha a assertiva 
INCORRETA: 
a) Muito embora inexista consenso em torno de que 

organizações integram o Terceiro Setor, o 
entendimento majoritário é no sentido de 
estabelecer um conceito que contemple as 
fundações privadas e associações sem fins 
lucrativos cujos objetivos estejam voltados para 
interesses da sociedade e tenham as atividades 
orientadas por laços de solidariedade, bem como 
pela consciência da responsabilidade social 
orientada para a construção de uma sociedade 
cidadã. 

b) O Estado reconhece publicamente os serviços 
prestados pelo Terceiro Setor, porém, não é 
permitido ao Estado conceder-lhes, direta ou 
indiretamente, favores ou concessões especiais, 
ainda que seu objetivo vise fins humanitários e/ou 
sociais.  

c) As finalidades para as quais o Terceiro Setor atua 
são: I - assistência social; II - cultura, defesa e 
conservação do patrimônio histórico e artístico; III - 
educação; IV - saúde; V - segurança alimentar e 
nutricional; VI - defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; VII - pesquisa científica, 
desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
modernização de sistemas de gestão, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos; VIII - promoção da ética, da 
cidadania, da democracia e dos direitos humanos; e 
IX - atividades religiosas. 

d) A expressão “Terceiro Setor” é a terminologia 
sociológica que dá significado a um conjunto de 
organismos, organizações ou instituições sem fins 
lucrativos dotados de autonomia e administração 
própria com função e objetivo principal de atuar 
voluntariamente junto à sociedade civil, visando ao 
seu aperfeiçoamento.  

 
57. Sobre a evolução histórica do Serviço Social no Brasil, 

escolha a alternativa INCORRETA. 
a) Em 1967 foi realizado o Seminário de Araxá, 

primeiro de uma série, que terá lugar a partir desse 
momento e que vai culminar com o que, em Serviço 
Social, convencionou-se chamar de “Movimento de 
Reconceituação”.  

b) Nos momentos iniciais da profissão, desde as 
origens até os primeiros anos da institucionalização 
profissional, houve forte influência do pensamento 
marxista, contrário aos preceitos de conduta ética, 
moral e de bons costumes impostos pela da igreja 
católica. 

c) O primeiro Código de Ética Profissional do(a) 
Assistente Social elaborado/promulgado em 1947 é 
sucinto e visava orientar a prática e conferir status 
de profissão ao Serviço Social, que não era ainda 
regulamentada como categoria profissional. 

d) O Serviço Social, como profissão institucionalizada, 
configura-se no cenário mundial a partir da década 
de 1920, após a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, 
a primeira Escola de Serviço Social foi criada no ano 
de 1936, na PUC de São Paulo. 
 
 
 

58. Sobre o processo de trabalho no Serviço Social, 
escolha a assertiva INCORRETA: 
a) O Serviço Social vem construindo coletivamente, 

desde o findar da década de 1970, um projeto 
profissional voltado para garantia de acesso a 
direitos dos cidadãos; comprometimento com a 
classe trabalhadora; eliminação das formas de 
preconceito; contra a ordem vigente e contra o 
conservadorismo profissional; em defesa da 
democracia como sinônimo de cidadania; dentre 
outros. A categoria, então, vem elaborando 
mediações que permitam compreender a realidade 
social e seus espaços contraditórios.  

b) O processo de trabalho ao qual está inserido o 
assistente social não é exclusivamente da profissão, 
sendo assim, novos espaços sócio ocupacionais 
abrem um conjunto de especializações profissionais, 
não só para assistentes sociais, mas para 
sociólogos, cientistas políticos, educadores e etc. 

c) O Serviço Social, enquanto profissão inserida na 
divisão social e técnica do trabalho, tem seu 
processo de trabalho voltado para buscar atender 
melhor as demandas vivenciadas por seu público 
alvo (o trabalhador e sua reprodução social), 
almejando uma hegemonia profissional baseada na 
garantia e defesa de direitos sociais, econômicos, 
políticos, culturais e da classe trabalhadora. 

d) O Serviço Social trabalha tendo que pensar de 
forma propositiva para a superação das igualdades 
sociais, buscando, por meio de uma intervenção 
pautada em preceitos ético-políticos, construir e 
articular projetos pró-hegemônicos, favoráveis ao 
neoliberalismo.  

 
59. Quanto ao que compete especificamente à Equipe do 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF- AB), verifique as assertivas e escolha a 
correta. 
I. Participar do planejamento conjunto com as equipes 

que atuam na Atenção Básica à que estão 
vinculadas e contribuir para a integralidade do 
cuidado aos usuários do SUS principalmente por 
intermédio da ampliação da clínica. 

II. Realizar educação permanente em saúde. 
III. Realizar discussão de casos, atendimento individual, 

compartilhado, interconsulta, construção conjunta de 
projetos terapêuticos, intervenções no território e na 
saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de 
vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações 
de prevenção e promoção da saúde, discussão do 
processo de trabalho das equipes dentre outros, no 
território. 

a) As assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
c) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
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60. Segundo a Lei 8.662 de 7 de junho de 1993, compete 
ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na 
qualidade de órgão normativo de grau superior, o 
exercício das seguintes atribuições, EXCETO: 
a) Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades 

que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais. 
b) Funcionar como Tribunal Superior de Ética 

Profissional. 
c) Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender 

o exercício da profissão de Assistente Social, em 
conjunto com o CRESS. 

d) Aprovar o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais juntamente com os CRESS, no 
fórum máximo de deliberação do conjunto 
CFESS/CRESS. 

 


