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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

16 de fevereiro

15 às 19h

50 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

VS2 Assistente Social



.



 Página 3

Prefeitura Municipal de Itajaí • Concurso Público • Edital 001/2019

VS2 Assistente Social

Língua Portuguesa 10 questões

Leia o poema abaixo e responda às questões 1, 2 e 3.

Recordo ainda…

Recordo ainda… E nada mais me importa 
Aqueles dias de uma luz tão mansa 
Que me deixavam, sempre de lembrança, 
Algum brinquedo novo à minha porta… 
Mas veio um vento de desesperança 
Soprando cinzas pela noite morta!

E eu pendurei na galharia torta 
Todos os meus brinquedos de criança… 
Estrada afora após segui… Mas ai, 
Embora idade e senso que aparente, 
Não vos iluda o velho que aqui vai:

Eu quero meus brinquedos novamente! 
Sou um pobre menino… acreditai… 
Que envelheceu, um dia, de repente!…

QUINTANA, Mário. Poesias. Porto Alegre: Globo, 1962.

1. Analise as afirmativas abaixo:

1. O poema traz uma mensagem nostálgica.
2. O poema nega toda uma existência.
3. No 12o verso do poema (12a linha) o poeta 

afirma seu desejo de voltar aos tempos de 
menino.

4. O sétimo verso (7a linha) mostra a tranquili-
dade com que o poeta passou a sua infância.

5. O poeta mostra-se um velho com alma de 
menino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ).

( ) No texto há uma interjeição que denota um 
sentimento de pesar.

( ) O receptor (leitor) do poema é tratado com a 
segunda pessoa do plural.

( ) A palavra sublinhada do último verso retoma 
a expressão “um velho menino”.

( ) O quarto verso (4ª linha) constitui-se, sintati-
camente, de um objeto indireto e um adjunto 
adverbial.

( ) A expressão “um dia” entre vírgulas tem fun-
ção explicativa; é, pois, um aposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • F • V
c. SQUARE V • F • V • F • F
d. SQUARE F • V • F • V • V
e. SQUARE F • F • V • V • V

3. Assinale a alternativa correta, considerando a coe-
são textual.

a. SQUARE Há duas vezes o uso do elemento conector “mas”. 
Em ambos os usos ele traz a ideia de conclusão.

b. Check-square O quinto verso (5a linha) indica uma contradi-
ção em relação ao quarto verso (4a linha).

c. SQUARE O décimo verso (10a linha) denota uma ideia de 
tempo acrescida ao que vinha sendo dito.

d. SQUARE O primeiro verso (1a linha) é um período com-
posto em que a segunda oração une-se à pri-
meira com uma relação de alternância.

e. SQUARE O sétimo verso (7a linha) relaciona-se com o 
verso imediatamente anterior e acrescenta uma 
ideia de explicação.
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4. Leia a charge.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A expressão “Charlie Brown” é aposto.
b. SQUARE A palavra “quem” do último quadrinho é um 

pronome relativo em uma pergunta indireta.
c. SQUARE No segundo quadrinho, a palavra “não” tem 

classificações morfológicas diferentes, já que 
suas funções sintáticas também são opostas 
nas duas vezes em que aparece.

d. SQUARE A fala do último quadrinho revela uma reação 
inexplicável e espantada de Charlie Brown por 
seu desapontamento com a atitude da menina.

e. Check-square No terceiro quadrinho, a fala da menina indica 
uma condição estabelecida antes da oração 
principal.

5. Assinale a alternativa em que o elemento coesivo 
estabelece a necessária coesão entre as orações.

a. Check-square Seja o que quiser para mim contanto que seja o 
meu amor.

b. SQUARE As casas foram pintadas de azul, mas os pedrei-
ros estão almoçando.

c. SQUARE A água da piscina parece limpa, entretanto foi 
tratada com cloro.

d. SQUARE A vista que tenho da casa é agradável, por 
outro lado o campo é verdejante.

e. SQUARE É falsa a notícia que o cigarro é prejudicial à 
saúde haja vista meu avô ter morrido de câncer 
por fumar muito.

6. Considerando o uso dos verbos, complete as lacu-
nas das frases.

1. Nós havíamos          a enco-
menda. (entregar)

2. O piso foi          por mim 
mesmo. (enxugar)

3. Eu          muito no verão. (suar)
4. Se tu          o fulano, diga a ele 

que quero lhe falar. (ver)
5.          para mim, quero ouvir tua 

voz. (cantar)

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE entregue • enxugado • suo • veres • cante
b. SQUARE entregue • enxuto • suo • veres • cante
c. Check-square entregado • enxuto • suo • vires • canta
d. SQUARE entregado • enxuto • soo • vires • canta
e. SQUARE entregado • enxugado • sôo • veres • cante

7. Leia o texto.

Eu era muito pequeno e só de olhar para cima perdia 
o fôlego. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e res-
pondeu que eu não estava com medo nenhum, eu 
estava era imitando os outros. E antes que eu falasse 
qualquer coisa ele pegou um balde cheio de pedri-
nhas e jogou para mim.

José J. Veiga

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O sujeito “um balde” está oculto. E refere-se ao 
verbo “jogar”.

b. SQUARE A expressão “muito pequeno” é formada por 
um advérbio e um substantivo.

c. SQUARE A oração sublinhada pode ser entendida como 
complemento do verbo “responder”; é, pois, 
adverbial objetiva direta.

d. SQUARE Os verbos “falar” e “dizer” no texto vêm explici-
tamente seguidos de objeto direto e comple-
mento nominal.

e. Check-square Em “… e só de olhar para cima perdia o fôlego”, 
e expressão sublinhada tem a mesma função 
sintática de “os outros” em: “… eu estava era 
imitando os outros”.
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9. Leia as frases abaixo.

I. E ela se formou no mesmo mês em que ele 
passou no vestibular. (Renato Russo)

II. Só tenho medo da minha esperança, que não 
me ama. (Macalé e Capinan)

III. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. 
(Gonçalves Dias)

IV. As criaturas que me serviram durante anos 
eram bichos. (Graciliano Ramos)

V. Meu coração tropical está coberto de neve, 
mas ferve em seu cofre gelado. (João Bosco e 
Aldir Blanc)

Analise as afirmativas abaixo:

1. Todas as frases são períodos compostos por 
coordenação, em que a 2a oração esclarece o 
sentido da oração principal.

2. Todas as frases têm como elemento coesivo 
um pronome relativo.

3. A palavra “que” em “IV” exerce a função sin-
tática de sujeito, já que retoma o termo “as 
criaturas”.

4. O termo sublinhado em “V” é um adjunto 
adverbial.

5. A vírgula usada em “II” é optativa e não altera 
a semântica do período composto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

8. Leia o poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de 
Andrade.

João amava Teresa que amava Raimundo que amava 
Maria que amava Joaquim que amava Lili que não 
amava ninguém. João foi pra os Estados Unidos, 
Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, 
Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou 
com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na 
história.

Analise as afirmativas abaixo:

1. No verso “que não amava ninguém”, em uma 
análise morfológica temos: pronome, advér-
bio, verbo, adjetivo.

2. A palavra sublinhada no primeiro verso é 
objeto direto da primeira oração e sujeito da 
segunda. Nesse último caso, para efeitos de 
coesão textual, foi substituída por “que”.

3. Em “Raimundo morreu de desastre”, a estru-
tura frasal tem ordem direta e apresenta: 
sujeito + predicado. O predicado forma-se 
com: verbo + adjunto adverbial.

4. O título do poema certamente foi aleatório, 
já que não encontra justificativa ao longo do 
poema.

5. As expressões “para o convento”, “de desastre” 
e “na história” possuem, na palavra sublinhada, 
a mesma classificação morfológica e desem-
penham a mesma função sintática.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações 
verdadeiras.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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12. Em uma cidade, 1/3 dos habitantes são altos, ¾ dos 
habitantes são sedentários e 2/5 dos habitantes são 
sensatos.

Logo, a probabilidade de um habitante dessa cidade 
não ser alto ou não ser sedentário ou não ser sensato é:

a. SQUARE Maior que 92%.
b. Check-square Maior que 89% e menor que 92%.
c. SQUARE Maior que 86% e menor que 89%.
d. SQUARE Maior que 83% e menor que 86%.
e. SQUARE Menor que 83%.

13. Se Rafael é alto e Antônio não é pessimista, então 
Joana é produtiva. Se Joana é produtiva, então Marta é 
trabalhadora. Sabe-se que Marta não é trabalhadora.

Logo, podemos concluir, corretamente, que:

a. SQUARE Rafael é alto e Antônio não é pessimista.
b. Check-square Rafael não é alto ou Antônio é pessimista.
c. SQUARE Rafael não é alto e Antônio é pessimista
d. SQUARE Rafael não é alto.
e. SQUARE Antônio é pessimista.

14. No lançamento de dois dados de seis faces, enu-
meradas de 1 a 6, a probabilidade de a soma das faces 
superiores ser um número maior ou igual a 10 é:

a. SQUARE Maior que 22,5%.
b. SQUARE Maior que 20% e menor que 22,5%.
c. SQUARE Maior que 17,5% e menor que 20%.
d. Check-square Maior que 15% e menor que 17,5%.
e. SQUARE Menor que 15%.

15. Um grupo escoteiro conta com 25 participantes, 
sendo 12 meninos e 13 meninas. Deseja-se formar uma 
equipe com exatamente dois meninos e uma menina.

De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser 
formada?

a. SQUARE Mais de 900
b. SQUARE Mais de 875 e menos de 900
c. Check-square Mais de 850 e menos de 875
d. SQUARE Mais de 825 e menos de 850
e. SQUARE Menos de 825

10. Leia a anedota.

— Mamãe, o que você quer de presente de aniversário? 
— Eu queria… uma menina muito bem-comportada. 
— Xi, vou ganhar uma irmãzinha …

Fabrice Lelarge

Analise as afirmativas abaixo:

1. Na última fala da menina, a autora quis trazer 
a carga humorística da piada.

2. Pela fala da mãe, infere-se que a menina era 
circunspecta e, por isso, a mãe quis dar a ela 
um recado para continuar assim.

3. Pela resposta da filha infere-se que ela não 
pretende mudar seu comportamento.

4. O termo “mamãe” exerce a função sintática de 
vocativo.

5. Se a mãe, em sua resposta, tivesse usado o 
pretérito mais-que-perfeito sua resposta teria 
mais assertividade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Raciocínio Lógico 5 questões

11. Um triatleta vai a uma loja para comprar um kit 
formado por dois óculos de natação, uma bicicleta e 
dois pares de tênis. A loja oferece 6 opções de óculos 
de natação, 8 opções de bicicletas e 8 opções de pares 
de tênis.

De quantas maneiras diferentes o triatleta pode for-
mar seu kit?

a. Check-square Mais de 3300
b. SQUARE Mais de 3200 e menos de 3300
c. SQUARE Mais de 3100 e menos de 3200
d. SQUARE Mais de 3000 e menos de 3100
e. SQUARE Menos de 3000
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18. Com relação à Resolucão do CFESS no 792/ 2017 
EMENTA, é correto afirmar:

a. SQUARE Dispõe sobre atuação profissional do assistente 
social em relação ao processo transexualizador.

b. SQUARE Estabelece parâmetros para o acesso a informa-
ções no âmbito do Conselho Federal de Serviço 
Social.

c. SQUARE Regulamenta procedimento para cancela-
mento de inscrições que foram deferidas antes 
do conhecimento das irregularidades.

d. SQUARE Dispõe sobre a regulamentação do registro dos 
esclarecimentos, depoimentos das partes e tes-
temunhas, por meio de mídia digital no âmbito 
dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal 
de Serviço Social – Cress e Cfess.

e. Check-square Institui anotação da Responsabilidade Técnica 
no âmbito do Serviço Social, os parâmetros 
para a atuação do assistente social nesta moda-
lidade bem como regula os procedimentos 
para expedição da Certidão respectiva.

19. Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente o objetivo da Política Nacional sobre Drogas.

a. SQUARE Conscientizar, tão somente, o usuário de que o 
uso indevido e a dependência de drogas ilícitas 
financia as organizações criminosas.

b. SQUARE Garantir o direito exclusivo à assistência interdis-
ciplinar, com tratamento, em comunidade tera-
pêutica, à pessoa com problemas decorrentes 
do uso indevido do álcool e de outras drogas.

c. Check-square Conscientizar e proteger a sociedade brasileira 
dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde 
pública representados pelo uso, pelo uso inde-
vido e pela dependência de drogas lícitas e 
ilícitas.

d. SQUARE Considerar nas políticas públicas em geral 
somente as causas relacionadas à dependên-
cia do tabaco e seus derivados, do álcool e de 
outras drogas, as quais irão contribuir para o 
tratamento do usuário.

e. SQUARE implementar as ações meramente relacionadas 
à proteção da vida, da saúde, da criança, do 
adolescente e do jovem, inclusive quanto à 
publicidade de drogas lícitas, à fiscalização da 
venda e da publicidade.

Conhecimentos Específicos 35 questões

16. De acordo com a Lei no 8.662/1993, constituem 
competências do Assistente Social:

a. SQUARE dirigir e coordenar associações, núcleos, cen-
tros de estudo e de pesquisa em todas as áreas.

b. SQUARE executar, supervisionar e avaliar estudos, pes-
quisas, planos, programas e projetos em todas 
as áreas da instituição em que atua.

c. SQUARE prestar consultoria aos órgãos da Administração 
Pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades, em todas as áreas necessárias.

d. Check-square realizar estudos socioeconômicos com os usuá-
rios para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades.

e. SQUARE assumir aulas, no magistério de Serviço Social, 
somente no nível de pós-graduação, minis-
trando disciplinas que exijam conhecimentos 
próprios e adquiridos em curso de formação.

17. Compete aos CRESS, em suas respectivas áreas de 
jurisdição:

a. SQUARE organizar e manter exclusivamente o registro 
profissional dos Assistentes Sociais.

b. Check-square zelar pela observância do Código de Ética Pro-
fissional, funcionando como Tribunais Regio-
nais de Ética Profissional.

c. SQUARE elaborar o respectivo Regimento Interno e 
submetê-lo a exame e aprovação somente da 
Diretoria.

d. SQUARE constituir, dentro de sua própria área de juris-
dição, delegacias seccionais para desempenho 
de suas atribuições executivas independente 
de arrecadação proveniente dos profissionais 
nelas atuantes.

e. SQUARE aplicar suspensão de 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.
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22. Os projetos profissionais se encontram em pro-
cessos constantes de mudanças em decorrência de 
um conjunto de elementos significativos como estru-
turais, conjunturais, sociais, econômicos, políticos e 
culturais, os quais devem ser analisados sistematica-
mente a partir da realidade social.

Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre o 
projeto ético-político do Serviço Social.

a. SQUARE A partir dos anos 90, quando despontou o 
movimento de reconceituação, foi incorporada 
a mediação como elemento fundante da for-
mação profissional do serviço social.

b. SQUARE O amadurecimento teórico-intelectual da pro-
fissão se deu a partir dos anos 60, ponto de 
partida decisivo para recuperação dos diferen-
tes substratos da tradição marxista para analisar 
a realidade socioprofissional.

c. SQUARE Os instrumentos legais que conformam o Pro-
jeto Ético-Político da Profissão são exclusiva-
mente o Código de Ética Profissional e a Lei que 
Regulamenta a Profissão, ambos de 1993.

d. SQUARE A direção sociopolítica estratégica pressupõe 
uma direção operacional da profissão, a se 
considerar o movimento da realidade, entre as 
classes sociais e destas com o Estado, em uma 
articulação pontual, embora de atuação similar.

e. Check-square O projeto profissional se sustenta no entendi-
mento de que a dimensão ética e a dimensão 
política têm naturezas diferenciadas e, ao se 
constituírem mediações, guardam relativa auto-
nomia, embora se articulem em um mesmo pro-
jeto profissional, a dimensão ética ganha objeti-
vação ontológica no Código de Ética de 1993.

20. Sobre os instrumentos técnicos operativos do 
profissional de Serviço Social, é correto afirmar:

a. SQUARE Os documentos que integram um processo judi-
cial, como relatórios, laudos e pareceres sociais, 
são registros que implicam documentar apenas 
informações objetivas dos sujeitos atendidos.

b. SQUARE A opinião técnica do assistente social sobre 
o objeto da intervenção conjunta com outra 
categoria profissional não deve destacar a sua 
área de conhecimento separadamente, delimi-
tar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instru-
mentos utilizados e análise social.

c. SQUARE No atendimento multiprofissional, a avaliação da 
situação deverá ser feita somente de forma indi-
vidual, respeitando a conclusão manifestada por 
escrito pelo assistente social, que tem seu âmbito 
de intervenção nas suas atribuições privativas.

d. Check-square A elaboração, emissão e/ou subscrição de opi-
nião técnica sobre matéria de Serviço Social por 
meio de pareceres, laudos, perícias e manifesta-
ções é atribuição privativa do assistente social, 
devidamente inscrito no Conselho Regional de 
Serviço Social de sua área de atuação.

e. SQUARE O assistente social, ao atuar em equipes multi-
profissionais, deverá respeitar exclusivamente 
os limites técnicos das outras profissões.

21. Assinale a alternativa correta sobre o Projeto 
Ético Profissional do Serviço Social.

a. Check-square O projeto profissional vincula-se a um projeto 
societário que propõe a construção de uma 
nova ordem social, sem dominação e/ou explo-
ração de classe, etnia e gênero.

b. SQUARE O projeto profissional elege somente valores 
que delimitam e priorizam as funções para o 
exercício profissional.

c. SQUARE A dimensão jurídico-política da profissão, na 
qual se constitui a estrutura institucional da 
profissão, envolve somente um conjunto de leis 
legitimizadas no seio da profissão.

d. SQUARE As instâncias político-organizativas da profissão, 
que envolvem tanto os fóruns de deliberação 
quanto as entidades da profissão, são apenas os 
Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social.

e. SQUARE A dimensão investigativa do Serviço Social 
tem como parâmetro as tendências teóricas 
neoconservadoras que fundamentam o projeto 
ético-político da profissão.
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25. Sobre as diretrizes que visam promover a preven-
ção ao uso, ao abuso e à dependência de drogas, é 
correto afirmar:

a. Check-square Dirigir ações de educação preventiva, inclusive 
em parcerias públicas ou com entidades priva-
das sem fins lucrativos, de forma continuada, 
com foco no indivíduo e em seu contexto 
sociocultural, a partir da visão holística do ser 
humano e buscar de forma responsável e em 
conformidade com as especificidades de cada 
público-alvo.

b. SQUARE Dirigir esforço especial para crianças, ado-
lescentes e jovens, com vistas à garantia dos 
direitos exclusivos à prevenção ao consumo de 
drogas, em faixas etárias sabidamente de maior 
risco, somente como apoio a iniciativas e servi-
ços de instituições públicas.

c. SQUARE Promover ações de prevenção que visem 
somente à melhoria das condições de vida, dos 
fatores de proteção ao uso do tabaco e seus 
derivados, do álcool e de outras drogas e à 
proteção contra os fatores de risco.

d. SQUARE Promover ações que promovam unicamente 
o vínculo familiar como fator de proteção ao 
uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de 
outras drogas.

e. SQUARE Promover ações especificamente para a popu-
lação em situação de rua, que visem à proteção 
da vida e à promoção da saúde, por meio de 
ações e da constituição de serviços em institui-
ções públicas e privadas sem fins lucrativos.

23. Sobre a Violência praticada contra as mulheres, é 
correto afirmar:

a. SQUARE Configura violência doméstica e familiar contra 
a mulher qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause meramente lesão, 
sofrimento físico, sexual e/ou psicológico.

b. SQUARE A política pública que visa coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á 
por meio de um conjunto articulado de ações 
dos Estados e dos Municípios.

c. Check-square Verificada a existência de risco atual ou imi-
nente à vida ou à integridade física da mulher 
em situação de violência doméstica e familiar, 
ou de seus dependentes, o agressor será ime-
diatamente afastado do lar, domicílio ou local 
de convivência.

d. SQUARE A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica será prestada de forma articulada 
somente entre a Lei Orgânica da Assistência 
Social e o Sistema Único de Saúde.

e. SQUARE Em todos os casos de violência familiar contra 
a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá 
a autoridade policial adotar exclusivamente 
os seguintes procedimentos: ouvir a ofendida, 
lavrar o boletim de ocorrência e tomar a repre-
sentação a termo.

24. Ao constatar a prática de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, a seguinte medida protetiva de 
urgência:

a. SQUARE prestação de serviços à comunidade.
b. SQUARE contato com a ofendida, seus familiares e teste-

munhas apenas via correspondência registrada.
c. SQUARE frequentação de determinados lugares a fim de 

preservar exclusivamente a integridade física 
da ofendida.

d. Check-square aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor.

e. SQUARE suspensão de visitas aos dependentes menores 
independente de ouvir a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar.
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26. O Estatuto do Idoso prevê como garantia de 
prioridade:

a. SQUARE preferência na formulação das políticas sociais 
públicas da assistência social e da saúde.

b. Check-square atendimento preferencial imediato e indivi-
dualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população.

c. SQUARE priorização do atendimento do idoso ao atendi-
mento em Instituições de Longa Permanêcia.

d. SQUARE estabelecimento de mecanismos que favore-
çam somente a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biológicos 
do envelhecimento.

e. SQUARE garantia de acesso à rede de serviços exclusivos 
de cultura , habitação e de saúde locais.

27. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso 
serão efetivadas por meio de:

a. SQUARE Fornecimento gratuíto, somente de medica-
mentos, especialmente os de uso continuado.

b. SQUARE Ao idoso internado é assegurado o direito a 
acompanhante, em tempo parcial, de forma 
a proporcionar as condições adequadas ao 
tratamento.

c. SQUARE As instituições de saúde devem atender aos 
critérios mínimos das necessidades do idoso, 
promovendo unicamente o treinamento e a 
capacitação dos profissionais.

d. SQUARE Em casos de suspeita de violência praticada 
contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória exclusivamente pelos serviços de 
saúde públicos à autoridade sanitária.

e. Check-square Prestação de atendimento domiciliar, incluindo 
a internação, para a população que dele neces-
sitar e esteja impossibilitada de se locomover, 
inclusive para idosos abrigados e acolhidos por 
instituições públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos.

28. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente.

Assinale a alternativa correta diante do exposto.

a. Check-square A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão atuar de forma articulada 
na elaboração de políticas públicas e na exe-
cução de ações destinadas a coibir o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degra-
dante e difundir formas não violentas de edu-
cação de crianças e de adolescentes.

b. SQUARE É de responsabilidade única do município 
promover campanhas educativas permanen-
tes para a divulgação exclusiva do direito da 
criança e do adolescente de serem cuidados 
sem o uso de castigo físico ou de tratamento 
cruel ou degradante.

c. SQUARE O Sistema de Garantia de Direitos é constituído 
unicamente pela integração do Poder Judiciário, 
do Conselho Tutelar e das entidades não gover-
namentais que atuam na promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

d. SQUARE O Estado deve oferecer de forma obrigatória 
capacitação especificamente para os profis-
sionais de saúde, educação e assistência social 
para o desenvolvimento das competências 
necessárias à prevenção, à identificação de 
evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento 
de todas as formas de violência contra a criança 
e o adolescente.

e. SQUARE Os municípios devem promover espaços inter-
setoriais locais para a articulação de ações e 
a elaboração de planos de atuação conjunta 
focados nas famílias em situação de violência, 
com participação restrita de profissionais de 
saúde, de assistência social e de educação.
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31. Os programas de assistência social compreendem 
ações integradas e complementares com objetivos, 
tempo e área de abrangência definidos para qualifi-
car, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais.

Dessa forma, é correto afirmar:

a. Check-square Os programas voltados para o idoso e a inte-
gração da pessoa com deficiência serão devida-
mente articulados com o benefício de presta-
ção continuada.

b. SQUARE O Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (Paif ), que integra a proteção social 
básica, consiste na oferta de ações e serviços 
socioassistenciais de prestação continuada nos 
CREAS.

c. SQUARE O Serviço de Proteção e Atendimento Especiali-
zado a Famílias e Indivíduos (Paefi) desenvolve 
trabalho social com famílias em situação de vul-
nerabilidade social, com o objetivo de prevenir 
o rompimento dos vínculos familiares e a vio-
lência no âmbito de suas relações, garantindo o 
direito à convivência familiar e comunitária.

d. SQUARE O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(Peti), de caráter intersetorial, compreende ape-
nas a transferências de renda para as famílias 
das crianças e adolescentes que se encontrem 
em situação de trabalho.

e. SQUARE O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(Peti) tem abrangência estadual e tem como 
objetivo contribuir para a retirada de crianças e 
adolescentes com idade inferior a 16 anos em 
situação de trabalho.

29. Assinale a alternativa correta sobre as linhas 
de ação da política de atendimento de crianças e 
adolescentes:

a. SQUARE Oferecer programas exclusivos para prevenir e/
ou abreviar o período de afastamento do conví-
vio familiar.

b. SQUARE Promover campanhas de adoção, especifica-
mente interracial, de crianças maiores ou de 
adolescentes.

c. Check-square Prestar serviços, programas, projetos e bene-
fícios de assistência social de garantia de 
proteção social e de prevenção e redução de 
violações de direitos, seus agravamentos ou 
reincidências.

d. SQUARE Propiciar serviços especiais somente de aten-
dimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão.

e. SQUARE Desenvolver, tão somente, serviços e benefícios 
de assistência social de garantia de proteção 
social e de prevenção de violações de direitos.

30. É objetivo do Sistema Único de Assistência Social:

a. SQUARE Garantir a identidade visual do Suas apenas nas 
unidades públicas estatais.

b. Check-square Consolidar a gestão compartilhada, o cofinan-
ciamento e a cooperação técnica entre os entes 
federativos que, de modo articulado, operam a 
proteção social não contributiva.

c. SQUARE Estabelecer as responsabilidades dos entes 
federativos apenas na organização e regulação 
das ações de assistência social.

d. SQUARE Proteger a família, a maternidade, a infância, a 
adolescência e a velhice e, como base de orga-
nização, a matricialidade.

e. SQUARE Integrar os entes federativos exclusivamente 
pelos respectivos conselhos de assistência 
social.
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34. Baptista (2000) destaca o planejamento 
enquanto um processo que envolve reflexão, deci-
são, ação e retomada da reflexão, exigindo uma 
análise sobre as intencionalidades, a dimensão polí-
tico-decisória que dá suporte ético-político à ação 
técnico-administrativa.

Sobre o planejamento no âmbito do Serviço Social, é 
correto afirmar:

a. SQUARE O planejamento envolve apenas a tomada de 
decisões a partir de determinada realidade tida 
como evidente, tendo em vista uma realidade 
desejada.

b. SQUARE Reconhecer o planejamento enquanto um ato 
somente técnico analisa a pertinência da ope-
racionalização deste em consonância com o 
que o projeto ético-político da profissão, desta-
cando o quanto esta direção poderia contribuir 
para superar formas centralizadoras e funcio-
nais à ordem hegemônica.

c. Check-square Este processo envolve interesses e grupos 
diferenciados com perspectivas geralmente 
divergentes, sendo que as intencionalidades 
e a tomada de decisões são permeadas pelas 
correlações de forças.

d. SQUARE O planejamento no Serviço Social configura-se 
enquanto competência e direito dos Assis-
tentes Sociais e ocupa um espaço amplo no 
âmbito teórico e prático da profissão.

e. SQUARE O planejamento enquanto parte mais elementar 
do projeto pode expressar a operacionalização 
do atendimento às demandas mais coletivas da 
população usuária dos serviços e programas.

35. É responsabilidade municipal no Sistema de 
Saúde (SUS):

a. Check-square formar consórcios administrativos 
intermunicipais.

b. SQUARE formular, avaliar e apoiar políticas de alimenta-
ção e nutrição.

c. SQUARE acompanhar, controlar e avaliar as redes hierar-
quizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).

d. SQUARE controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.

e. SQUARE participar, junto com os órgãos afins, do 
controle dos agravos do meio ambiente que 
tenham repercussão na saúde humana.

32. Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente as condições para o repasse, aos municípios e 
aos Estados, dos recursos para a efetiva instituição e 
financiamento da Política de Assistência Social.

a. SQUARE Instituição do Conselho de Assistência Social, 
de composição paritária entre governo e socie-
dade civil, do Fundo Social e do Cadastro Único 
dos Benefícios Socioassistenciais.

b. SQUARE Instituição do Colegiado Nacional de Gestores, 
do Fundo de Assistência Social e do Pacto de 
Aprimoramento da Gestão do SUAS.

c. SQUARE Instituição do Fundo de Assistência Social, com 
orientação e controle dos respectivos Conse-
lhos de Assistência Social, do Setor de Vigilân-
cia Socioassistencial e do Cadastro Único dos 
Benefícios Socioassistenciais.

d. SQUARE Instituição do Conselho de Assistência Social, 
de composição paritária entre governo e socie-
dade civil; do Fundo de Assistência Social e do 
Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS.

e. Check-square Instituição do Conselho de Assistência Social, 
de composição paritária entre governo e socie-
dade civil; do Fundo de Assistência Social, com 
orientação e controle dos respectivos Conse-
lhos de Assistência Social e do Plano de Assis-
tência Social.

33. Sobre a Profissionalização e a Proteção no Traba-
lho dos adolescentes, é correto afirmar:

a. SQUARE Ao adolescente até quatorze anos de idade 
são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.

b. Check-square Considera-se aprendizagem a formação técni-
co-profissional ministrada segundo as diretrizes 
e bases da legislação de educação em vigor.

c. SQUARE A formação técnico-profissional obedecerá tão 
somente à garantia de acesso e frequência obri-
gatória ao ensino regular.

d. SQUARE Ao adolescente empregado, aprendiz, em 
regime familiar de trabalho, aluno de escola 
técnica, assistido em entidade governamental 
ou não governamental, é vedado somente o 
trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas 
horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.

e. SQUARE O adolescente tem direito à profissionalização 
e à proteção no trabalho, observados apenas 
o respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento.
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38. Assinale a alternativa que apresenta de forma 
correta um dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

a. SQUARE centralização político-administrativa, com dire-
ção única em cada esfera de governo.

b. SQUARE integração em nível operativo das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico.

c. Check-square utilização da epidemiologia para o estabeleci-
mento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática.

d. SQUARE integralidade de assistência, entendida como 
conjunto pontual das ações e serviços preventi-
vos e curativos, individuais e coletivos.

e. SQUARE conjugação somente dos recursos financeiros, 
tecnológicos e materiais dos Estados e dos 
Municípios na prestação de serviços de assis-
tência à saúde da população.

39. Sobre as Instâncias Públicas de Controle Demo-
crático, é correto afirmar:

a. SQUARE A concepção de participação se materializa no 
âmbito das políticas públicas unicamente pela 
presença dos usuários nos serviços desenvolvi-
dos pelas políticas públicas.

b. SQUARE O controle social pretende ampliar a democra-
cia participativa para a democracia representa-
tiva, de base.

c. SQUARE No âmbito das políticas públicas, o controle 
social tem previsto uma única instância de 
participação nas políticas sociais que são as 
conferências.

d. SQUARE Os Conselhos devem ser concebidos como 
espaços do fazer operacional das políticas 
públicas, orientados pela democracia participa-
tiva, tendo no horizonte a construção da demo-
cracia de massas.

e. Check-square No processo de descentralização do Estado, o 
município passa a ser reconhecido como ente 
autônomo da federação, transferindo-se para 
o âmbito local novas competências e recursos 
públicos capazes de fortalecer o controle social 
e a participação da sociedade civil nas decisões 
políticas.

36. A gestão de Política Pública pode ser elaborada 
a partir de esquemas que permitem visualizar e inter-
pretar o processo, os quais podem ser conhecidos 
como ciclo de políticas públicas (policy cycle).

Sobre este ciclo, é correto afirmar:

a. SQUARE A única maneira de avaliar os resultados de 
uma política pública é após a aplicação das 
ações, permitindo assim mensurar a efetividade 
da mesma.

b. SQUARE Para que a política pública se materialize é 
necessário apenas interpretar o ambiente, deci-
dir a área de atuação e planejar as ações que 
serão desenvolvidas junto à população.

c. SQUARE Um ciclo de políticas públicas é organizado 
exclusivamente com as seguintes etapas: iden-
tificação do problema, formação da agenda 
pública e com a implementação das ações a 
serem desenvolvidas.

d. Check-square Os esquemas do ciclo de políticas públicas 
são organizados em fases sequenciais e inter-
dependentes que vão desde a fase inicial de 
identificação do problema até a formulação de 
alternativas para resolver o mesmo.

e. SQUARE A fase da implementação de uma política 
pública consiste no exercício da máquina buro-
crática do Estado de transferir as intenções 
em momento de reflexão das necessidades da 
população.

37. São direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental:

a. SQUARE ter acesso à internação, em qualquer de suas 
modalidades, sempre que o usuário decidir.

b. Check-square ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas necessidades.

c. SQUARE tratar sua saúde com o foco exclusivo de alcan-
çar sua recuperação para a inserção na família e 
no trabalho.

d. SQUARE ter direito à presença de um psicólogo, em 
qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 
ou não de sua hospitalização involuntária.

e. SQUARE ter acesso ao tratamento em regime de inter-
nação estruturado de forma a oferecer mera-
mente serviços médicos, de assistência social, e 
de psicologia.
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40. Sobre o planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde, é correto afirmar:

a. SQUARE É vedada a transferência de recursos para o 
financiamento de ações não previstas nos pla-
nos de saúde, sem nenhuma exceção.

b. SQUARE Poderão ser destinados subvenções e auxílios 
a instituições prestadoras de serviços de saúde 
com finalidade lucrativa.

c. SQUARE É de responsabilidade única do Conselho Muni-
cipal de Saúde estabelecer as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde, 
em função das características epidemiológicas 
e da organização dos serviços.

d. Check-square Planos de saúde serão a base das atividades 
e programações de cada nível de direção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financia-
mento será previsto na respectiva proposta 
orçamentária.

e. SQUARE O processo de planejamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) será descendente, do nível 
federal até o local, compatibilizando as neces-
sidades da política de saúde com a disponibili-
dade dos recursos.

41. Sobre o Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, é 
correto afirmar:

a. Check-square O Serviço tem por finalidade a prevenção de 
agravos que possam provocar o rompimento 
de vínculos familiares e sociais dos usuários.

b. SQUARE O Serviço oferece atendimento especializado a 
famílias com pessoas com deficiência e idosos 
com algum grau de dependência, que tiveram 
suas limitações agravadas por violações de 
direitos.

c. SQUARE O Serviço se propõe a promover apoio às 
famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua 
sobrecarga de trabalho e utilizando meios de 
comunicar e cuidar que visem à autonomia 
dos envolvidos e não somente cuidados de 
manutenção.

d. SQUARE O Serviço desenvolve ações especializadas para 
a superação das situações violadoras de direi-
tos que contribuem para a intensificação da 
dependência.

e. SQUARE O Serviço previne o abrigamento e a segrega-
ção dos usuários do serviço, assegurando o 
direito à convivência familiar e comunitária.

42. Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente o trabalho que o Serviço Social deve desenvol-
ver nos espaços de controle democrático.

a. SQUARE Os profissionais de Serviço Social devem traba-
lhar apenas no sentido de informar e capacitar 
os conselheiros sobre a intersetorialidade das 
políticas públicas.

b. SQUARE A ação dos assistentes sociais influencia exclu-
sivamente no trabalho de educação popular, o 
qual é oriundo do exercício profissional apli-
cado junto aos movimentos sociais.

c. SQUARE O trabalho dos assistentes sociais se materializa, 
tão somente, na assessoria técnica para a orga-
nização da documentação dos Conselhos e na 
organização de plenárias.

d. SQUARE O assistente social deve atuar no processo de 
manutenção do consenso e da ordem, necessá-
rios à reprodução social capitalista.

e. Check-square Os profissionais adeptos do projeto ético-polí-
tico da profissão precisam qualificar suas ações 
a fim de contribuírem para a ampliação de uma 
cultura política crítica e democrática necessária 
ao efetivo controle democrático dos sujeitos 
que defendem a garantia dos direitos sociais.

43. Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente o objetivo geral do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo.

a. SQUARE Fortalecer a função protetiva da família, contri-
buindo na melhoria da sua qualidade de vida.

b. SQUARE Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas.

c. Check-square Complementar o trabalho social com família, 
prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária.

d. SQUARE Promover aquisições sociais e materiais às famí-
lias, potencializando o protagonismo e a auto-
nomia das famílias e comunidades.

e. SQUARE Promover acessos a benefícios, programas de 
transferência de renda e serviços socioassisten-
ciais, contribuindo para a inserção das famílias 
na rede de proteção social de assistência social.
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45. O Código de Ética Profissional de Serviço Social 
aponta como dever do Assistente Social para com os 
usuários:

a. SQUARE desempenhar suas atividades profissionais, 
com eficiência e responsabilidade, observando 
a legislação em vigor.

b. SQUARE participar de programas de socorro à popu-
lação em situação de calamidade pública, no 
atendimento e na defesa de seus interesses e 
necessidades.

c. SQUARE contribuir para a alteração da correlação de 
forças institucionais, apoiando as legítimas 
demandas de interesse da população usuária.

d. Check-square contribuir para a viabilização da participação 
efetiva da população usuária nas decisões 
institucionais.

e. SQUARE empenhar-se na viabilização dos direitos sociais 
dos usuários, através dos programas e políticas 
sociais.

46. O Código de Ética de Serviço Social prevê o sigilo 
profissional da seguinte maneira:

a. Check-square É vedado ao assistente social revelar sigilo 
profissional.

b. SQUARE O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo 
de que o assistente social tome conhecimento, 
para além do exercício da atividade profissional.

c. SQUARE Em trabalho multidisciplinar poderão ser pres-
tadas todas as informações que os profissionais 
obtiverem no decorrer do processo.

d. SQUARE A quebra do sigilo só é admissível quando 
se tratarem de situações que envolvam fato 
delituoso.

e. SQUARE O cuidado com a revelação deverá ser apenas 
no que diz respeito ao número de pessoas que 
dele devam tomar conhecimento.

44. O Serviço de Proteção Social ao Adolescente em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liber-
dade Assistida e de Prestação de Serviços à Comuni-
dade tem por finalidade prover atenção socioassisten-
cial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto, determinadas judicialmente.

Assinale a alternativa que apresenta de forma correta 
informações sobre este serviço.

a. SQUARE Na sua operacionalização, é necessária a elabo-
ração do Plano Individual de Atendimento (PlA) 
com a participação exclusiva do adolescente, 
devendo conter os objetivos e metas a serem 
alcançados durante o cumprimento da medida.

b. Check-square Para a oferta do serviço faz-se necessário a 
observância da responsabilização face ao ato 
infracional praticado, cujos direitos e obriga-
ções devem ser assegurados de acordo com 
as legislações e normativas específicas para o 
cumprimento da medida.

c. SQUARE O acompanhamento social ao adolescente 
deve ser realizado de forma pontual, com fre-
quência mínima semanal que garanta o acom-
panhamento contínuo e possibilite o desenvol-
vimento dos trabalhos realizados.

d. SQUARE O serviço deve estabelecer contratos com o 
adolescente apenas a partir das possibilidades 
do trabalho a ser desenvolvido no período de 
cumprimento da medida socioeducativa.

e. SQUARE É necessário realizar acompanhamento social 
a adolescentes durante o cumprimento de 
medida socioeducativa de Liberdade Assistida 
e de Prestação de Serviços à Comunidade e sua 
inserção somente nos serviços da política de 
assistência social.
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49. Iamamoto (2013) afirma que a questão social é 
indissociável da sociabilidade da sociedade de classes 
e seus antagonismos constituintes, envolvendo uma 
arena de lutas políticas e culturais contra as desigual-
dades socialmente produzidas, com o selo das particu-
laridades nacionais, presidida pelo desenvolvimento 
desigual e combinado, onde convivem coexistindo 
temporalidades históricas diversas.

Sobre a questão social, é correto afirmar:

a. SQUARE A questão social condensa poucas demandas 
da desigualdade mediadas por disparidades 
de características étnico-raciais, colocando em 
causa amplos segmentos da sociedade civil no 
acesso aos bens da civilização.

b. SQUARE Dispondo de uma dimensão estrutural 
enraizada na produção social contraposta à 
apropriação privada dos frutos do trabalho, a 
questão social atinge indiretamente a vida dos 
sujeitos numa luta pela cidadania.

c. SQUARE O pensamento neoliberal estimula um vasto 
empreendimento de refilantropização do social 
e opera uma profunda politização da questão 
social ao qualificá-la como questão pública.

d. Check-square A gênese da questão social encontra-se no 
caráter coletivo da produção e da apropriação 
privada do trabalho, de seus frutos e das condi-
ções necessárias à sua realização.

e. SQUARE A intervenção do mercado no atendimento às 
necessidades sociais é pouco recomendada, 
transferida ao Estado e à filantropia, como alter-
nativas aos direitos sociais que só têm existên-
cia na comunidade política.

47. A intervenção do Serviço Social no contexto fami-
liar ocorre da seguinte maneira:

a. SQUARE Considerando que a relação entre o Estado e a 
família é mediada por profissionais represen-
tantes das instituições e executores das políti-
cas sociais , o assistente social é o único técnico 
responsável na condução dessa mediação.

b. SQUARE Cabe ao profissional de Serviço Social direcio-
nar sua ação para inserir as famílias nas redes 
sociais primárias por meio da oferta de serviços 
socioassistenciais.

c. Check-square Aos profissionais, especialmente aos assistentes 
sociais, cabe identificar as expressões sociais 
da questão social que, revestidas de múltiplas 
formas, configuram-se em processos que levam 
à exclusão de direitos pessoais e sociais e, con-
sequentemente, à violência em seu sentido 
mais amplo.

d. SQUARE O Assistente Social tem como atribuição exclu-
siva assegurar condições protetivas às famílias, 
na perspectiva da efetivação de direitos.

e. SQUARE O Assistente Social deve compreender no 
âmbito do trabalho social direcionado com 
famílias apenas a pluralidade em suas formas 
de organização e as particularidades que emer-
gem da condição de classe social.

48. Sobre a avaliação de políticas, programas e proje-
tos sociais, é correto afirmar:

a. SQUARE a avaliação política está voltada para análise da 
natureza, dimensão ou abrangência de uma 
política social.

b. Check-square a análise e avaliação de políticas sociais se dedi-
cam a compreender a configuração das políti-
cas sociais.

c. SQUARE a avaliação não se distingue da análise de polí-
ticas sociais.

d. SQUARE a avaliação tem como principal objetivo estabe-
lecer julgamento somente sobre os efeitos das 
políticas sociais.

e. SQUARE a avaliação de políticas sociais se contenta em 
apreender sua conformação e estrutura, sem 
se preocupar com seus efeitos e implicações na 
realidade.
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50. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
um dos princípios da Política Nacional de Assistência 
Social.

a. SQUARE Participação da população, por meio de organi-
zações representativas, na formulação das polí-
ticas e no controle das ações em todos os níveis.

b. SQUARE Primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da Política de Assistência Social em 
cada esfera de governo.

c. SQUARE Centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, pro-
gramas e projetos.

d. SQUARE Inclusão e equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e 
serviços socioassistenciais básicos e especiais, 
em áreas urbana e rural.

e. Check-square Igualdade de direitos no acesso ao atendi-
mento, sem discriminação de qualquer natu-
reza, garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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