
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ  

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 087/2019 
 

  ASSISTENTE SOCIAL – MATUTINO 
    
NOME DO CANDIDATO 

   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 30 (trinta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 

8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente   

depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não 
transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição 
organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Prefeitura do Município de Arapongas – Estado do Paraná  

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática: 07 a 10; Conhecimentos Gerais: 11 a 14 e Conhecimentos 
Específicos: 15 a 30. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

DESTAQUE AQUI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cargo: ASSISTENTE SOCIAL                                                       Página 
-3- 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 06 
  

Diminuir consumo de carne ajuda ao planeta? 
Estudo recomenda mudanças alimentares para poder ajudar na saúde e meio ambiente 
 

Se você não é vegetariana e se questiona se de fato diminuir o consumo de carne ajuda ao planeta, a resposta é sim. 
Um estudo das universidades de Oxford e Minnesota, divulgado essa semana nos Estados Unidos, confirma mais 

uma vez que as escolhas alimentares – desde o que se come até o quanto se come – impacta mesmo no meio ambiente e 
na saúde.  Não é novidade, mas os sinais cada vez mais claros do aquecimento global reforçam a pesquisa. 

“Verificamos que alimentos associados com maior negatividade no impacto ambiental – carne vermelha processada 
ou não – são consistentemente associados com os maiores riscos de saúde também. Assim sendo, fazer a transição 
alimentar voltada para um consumo maior de alimentos saudáveis contribuiria para melhorar a sustentabilidade ambiental”, 
diz o estudo. 

Durante a investigação, foi testado que 50 gramas de carne vermelha processada geram pelo menos 20 vezes mais 
gás de efeito estufa do que 100 gramas de vegetais.   

No campo da saúde cientistas voltaram a reforçar que nove do 15 fatores mais comuns para mortalidade mundial 
são resultado de má alimentação. Doenças como diabetes, infartos e câncer de cólon, responsáveis por 40% das mortes 
em todo o mundo, também tem forte conexão com a alimentação.  

No relatório foi avaliado que em uma dieta diária de 2,300 calorias, ao adotar um cardápio vegetariano, é possível 
reduzir em torno de 30% da emissão de gases de efeito estufa. Se fosse vegano (exclui leite e derivados) contribuiria ainda 
mais para a redução da emissão de carbono, com uma contribuição de até 85% da redução de emissão de gás carbono. 

Porém hábitos são difíceis de mudar. 
Para não ser 100% radical, já ajudaria bastante (eles dizem) adotar menu vegetariano por 2/3 das refeições, podendo 

ocasionalmente manter o consumo de alimentos provenientes de carne. Ao fazer esse esforço, significaria reduzir as 
consequências de emissão de gás carbono por causa de comida em quase 60%. 

“Alimentos que têm menos impacto ambiental ou que são menos associados com doenças, como grãos refinados, 
laticínios, ovos e aves. Eles podem ajudar na sustentabilidade de saúde e meio ambiente se forem usados para substituir 
alimentos menos saudáveis ou que tenham maior impacto ambiental, como carne vermelha, processada ou não”, conclui 
o estudo. 

Disponível em: < https://claudia.abril.com.br/saude/diminuir-consumo-de-carne-ajuda-ao-planeta/>. Acesso em: 20 jan 
2020. 

 

QUESTÃO 01 
  

Analise as assertivas sobre o texto:  
 

I. A sustentabilidade ambiental e de saúde pode ser melhorada ao substituir vegetais e derivados do leite por carne 
processada. 
 

II. Fazer escolhas alimentares mais saudáveis inclui aumentar o consumo de alimentos de origem animal. 
 

III. Ovos, laticínios e aves são considerados alimentos menos associados com doenças. 
 

IV. Os cardápios vegetariano e vegano causam o mesmo impacto ambiental.  
 
É verdadeiro o que se afirma em: 

 
(A) III, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV.  

 

QUESTÃO 02 
 
No segundo parágrafo do texto: 

 
(A) A visão popular de que o aquecimento global está ligado à má alimentação da população é colocada em xeque.  
(B) É apresentado um estudo conduzido em universidades estrangeiras, cujo resultado não foi conclusivo. 
(C) O autor busca retomar a ideia de que as escolhas alimentares não influenciam na área da saúde.   
(D) O uso dos termos “mais uma vez”, “mesmo” e “cada vez mais” contribui para reforçar o resultado do estudo. 
(E) Evidencia-se que o estudo não contribuiu para elucidar a questão levantada no parágrafo anterior.  

 

QUESTÃO 03 
 
“Durante a investigação, foi testado que 50 gramas de carne vermelha processada geram pelo menos 20 vezes mais gás 
de efeito estufa do que 100 gramas de vegetais.”  
 
Qual das alternativas apresenta uma CORRETA interpretação dos dados apresentados no trecho? 

 
(A) Gasta-se cerca de 20% mais energia para se produzir alimentos de carne vermelha processada do que vegetais. 
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(B) Embora a comparação utilize pesos diferentes para os alimentos, é possível entender que os impactos ambientais da 
produção da carne vermelha é muito superior aos impactos causados pela produção de vegetais.   

 
(C) Ao equiparar o peso da carne vermelha e dos vegetais, a diferença na emissão de gases do efeito estufa praticamente 

se anula. 
 

(D) Produzir 100 gramas de vegetais custa ao meio ambiente metade do impacto ambiental que produzir 100 gramas de 
carne vermelha. 

 
(E) A carne vermelha impacta o meio ambiente cerca de 50% a mais do que a produção de vegetais. 

 

QUESTÃO 04 
 
“Porém hábitos são difíceis de mudar.” O elemento sublinhado introduz, dentro do contexto, em relação ao que foi afirmado 
antes, uma:  

 
(A) Oposição. 
(B) Adição. 
(C) Conclusão. 
(D) Causa. 
(E) Consequência. 

 

QUESTÃO 05 
 
“Para não ser 100% radical, já ajudaria bastante (eles dizem) adotar menu vegetariano por 2/3 das refeições, podendo 
ocasionalmente manter o consumo de alimentos provenientes de carne.” A palavra em destaque tem seu sinônimo 
expresso em:   

 
(A) Frequentemente. 
(B) Raramente. 
(C) Assiduamente. 
(D) Invariavelmente. 
(E) Eventualmente. 

 

QUESTÃO 06 
 
A palavra em destaque na questão anterior (ocasionalmente) se classifica como: 

 
(A) Advérbio. 
(B) Adjetivo. 
(C) Conjunção. 
(D) Preposição. 
(E) Substantivo. 

 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 07 
 
Considere a função real 𝒇(𝒙) = |𝒙 − 𝟒| que também pode ser representada pelo gráfico abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
 

 
(A) 𝑓(−1) =  −5. 
(B) 𝑓(−3) + 𝑓(3) = 0. 
(C) 𝑓(−2) = 𝑓(10). 
(D) 𝑓(4) = 𝑓(−4). 
(E) 𝑓(0) = −4. 
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QUESTÃO 08 
 
No início do ano foram abertas as matriculas de determinada escola. Após iniciar as matriculas, o diretor teve a ideia de 
escrever uma função quadrática para descrever a quantidade de matriculas a cada dia. A lei de formação construída pelo 

diretor é 𝒇(𝒏) = −𝟎, 𝟐𝒙𝟐 + 𝟒𝒙, em que n é dado em dias e 𝒇(𝒏) é a quantidade de crianças matriculadas após n dias da 
primeira matricula. Sabendo disso, assinale a alternativa que representa, respectivamente, o dia que mais realizaram 
matriculas e quantas matriculas foram realizadas nesse dia: 

 
(A) No oitavo dia, com vinte e duas matriculas realizadas. 
(B) No décimo dia, com vinte matriculas realizadas. 
(C) No décimo segundo dia, com vinte e duas matriculas realizadas. 
(D) No décimo quarto dia, com dezoito matriculas realizadas. 
(E) No décimo sexto dia, com vinte matriculas realizadas. 

 

QUESTÃO 09 
 
Observe as sequências abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
 

SEQUÊNCIA 
1 

2 4 8 ... S𝟏𝒏 

SEQUÊNCIA 
2 

50 70 90 ... S𝟐𝒏 

 
(A) Quando 𝑛 = 10, 𝑆1𝑛 < 𝑆2𝑛. 
(B) A sucessão numérica da sequência 1 é uma progressão aritmética de razão 2. 
(C) Para qualquer valor de 𝑛, 𝑆1𝑛 > 𝑆2𝑛. 
(D) A sucessão numérica da sequência 2 é uma progressão geométrica de razão 20. 

(E) A diferença entre o 𝑆111 e o 𝑆211 é de 1798. 
 

QUESTÃO 10 
 
Uma fábrica de chocolates iniciou sua produção com 40 mil barras de chocolates por dia e, a cada dia, deve produzir 20% 
a mais do que produziu no dia anterior. Considerando as informações relacionadas à produção da fábrica, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) No quarto dia foram produzidas mais de 70 mil barras de chocolates. 
(B) Até o terceiro dia foram produzidas mais de 150 mil barras de chocolates.  
(C) No quinto dia foram produzidas mais de 83 mil barras de chocolates. 
(D) A produção do primeiro e do segundo dia juntas é inferior à produção do quinto dia. 
(E) Em cinco dias a fábrica não terá produzido 300 mil barras de chocolates. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 11 
 
O município de Arapongas, situado na prodigiosa região do Norte do Paraná, é resultante da Iniciativa da Companhia de 
Terras Norte do Paraná, pioneira do progresso e desbravamento de toda uma região (http://www.arapongas.pr.gov.br/).  As 
glebas foram povoadas e muito contribuíram para o progresso e expansão do novo patrimônio Arapongas e destinadas às 
Colônias formadas por imigrantes: 

 
(A) Japoneses e eslavos.  
(B) Italianos e portugueses. 
(C) Alemães e italianos. 
(D) Italianos e japoneses. 
(E) Sírios e portugueses. 

 

QUESTÃO 12 
 
O Governo Estadual, pela lei nº 2 de 10/10/1947, criou o município de Arapongas que possuía uma área total de 2007 
quilômetros quadrados (http://www.arapongas.pr.gov.br/historia). O município de Arapongas foi elevado à categoria de 
cidade através do desmembramento do município de: 

 
(A) Astorga. 
(B) Sabáudia.  
(C) Rolândia.  
(D) Colombo.  
(E) Quatro Barras. 

 

QUESTÃO 13 
 
Uma comitiva da Companhia de Terras Norte do Paraná visitava o lugar onde futuramente seria a cidade de Arapongas. 
Entre os diretores da companhia estava Arthur Thomas, acompanhado da esposa, Elizabeth. Em certo momento, ela ouviu 
o canto estridente de um pássaro, que mais parecia a batida de martelo em uma superfície de ferro. Elizabeth quis saber o 

http://www.arapongas.pr.gov.br/
http://www.arapongas.pr.gov.br/historia
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nome do pássaro e foi informada de que era araponga (no singular mesmo). Ela sugeriu que o novo lugar recebesse o 
nome daquele pássaro e a ideia foi aceita pelos dirigentes da companhia de terras 
(https://www.folhadelondrina.com.br/cadernos-especiais/cidade-dos-passarinhos). Todas as ruas e avenidas da cidade de 
Arapongas têm nomes de pássaros. O prefeito que idealizou essa medida foi: 

 
(A) Júlio Junqueira.  
(B) José Colombino Grassano.  
(C) João Cernicchiaro. 
(D) Brasilino Bussadori. 
(E) Sadaho Yokomizo. 

 

QUESTÃO 14 
 

Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter atingiu no dia 14/11/2019 o Mar das Molucas, localizado no norte da Indonésia, 

o que gerou a ativação pelas autoridades locais de um alerta de tsunami. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que 

registra a atividade sísmica mundial, indicou que o hipocentro do fenômeno foi registrado a 45 quilômetros de 

profundidade, diante da costa das Ilhas Molucas (https://exame.abril.com.br/mundo/terremoto). Os terremotos são comuns 

nessa região porque a Indonésia está sobre o(a) chamado(a): 

 
(A) Placa tectônica de Portnoy. 
(B) Triângulo vulcânico do Pacífico. 
(C) Círculo de Esmeralda. 
(D) Anel de Fogo do Pacífico. 
(E) Quadrilátero vulcânico do Atlântico. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 15 
 
O Serviço Social, a partir do Movimento de Reconceituação, alinha-se à perspectiva teórico crítica, cuja maior expressão é 
o Materialismo Histórico Dialético (PONTES, 2016). Sobre a categoria totalidade, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) O conhecimento da totalidade concreta se dá essencialmente através de um processo sintético, de uma postura 
rigorosamente ontológica, que assevera que a reprodução feita pela razão é o processo de gênese do próprio concreto. 

 

(B) O método dialético exprime o caminho metodológico através de aproximações sucessivas, que significa uma sempre 
tendencial busca da totalidade como um saber absoluto. 

 
(C) A categoria totalidade, e nela os vetores positivos, é que no interior dos complexos totais, representa, por excelência a 

noção de movimento, de mudança e especialmente de superação. 
 
(D) No processo efetivo de captura fiel da realidade em sua totalidade, esse movimento cognitivo é plurívoco, unívoco e 

abstrativo sintetizante. Esse processo de conhecimento do real combinado aos ideais abstrativos é incompatível com 
observações empíricas. 

 
(E) O processo de conhecimento se faz por aproximações sucessivas. O concreto não é apreensível no plano da 

imediaticidade, mas representa o produto, o resultado de um complexo processo dos movimentos da razão. 
 

QUESTÃO 16 
 

Sobre o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), também conhecido como Congresso da Virada 
(IAMAMOTO, 2019), é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Marco simbólico na recusa do conservadorismo de origem no Serviço Social brasileiro em favor de sua renovação 
histórico-crítica. 

 

(B) Primeira e tardia manifestação massiva da categoria dos assistentes sociais contra a ditadura militar-empresarial e o 
poder de classe que a sustentou. 

 

(C) A “virada” expressa a aproximação e sintonia do Serviço Social brasileiro com as mobilizações de trabalhadores e 
entidades combativas da sociedade civil. 

 

(D) Apoio ao processo de construção democrática aos movimentos  e lutas sociais, evidenciando a “virada” como expressão 
da negação da política partidária e apoio a partidos políticos. 

 

(E) Dentre os eixos de preocupações fundamentais do movimento de reconceituação, destaca-se a politização da ação 
profissional, solidária com a libertação dos oprimidos e comprometida com a “transformação social”. 

 

QUESTÃO 17 
 

O assistente social na intervenção profissional é tomado de assalto por uma forma de demanda que se dá na imediaticidade 
da aproximação institucional que é a “demanda institucional”, mais especificamente ligada às necessidades operacionais-
institucionais da burocracia de um determinado programa ou projeto social em execução. (PONTES, 2016). É CORRETO 
afirmar sobre o movimento que, no Serviço Social permite a profissão ultrapassar o imediato da demanda institucional: 

https://www.folhadelondrina.com.br/cadernos-especiais/cidade-dos-passarinhos
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/terremoto
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/indonesia
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/tsunami/
https://exame.abril.com.br/mundo/terremoto)
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(A) Pluralidade. 
(B) Historicidade. 
(C) Mediação. 
(D) Marxismo. 
(E) Reconceituação. 
 

QUESTÃO 18 
 
“As transformações do capitalismo contemporâneo e neste sentido, a refuncionalização do Estado, visando garantir a 
reprodução ampliada do capital, provocam profundas alterações no conjunto das políticas sociais” (KILDUF;SILVA, 2019). 
É CORRETO afirmar que são tendências das políticas sociais na contemporaneidade: 

 
(A) Focalização das políticas sociais no combate à pobreza, cuja gestão deve “focalizar” suas ações com base em critérios 

técnicos de necessidades e de eficácia. 
 

(B) Gestão minimalista da política econômica e política, com vistas a alavancar o desenvolvimento econômico e social. 
 
(C) Instituição de um amplo programa de reformas, cujo foco tem sido a Reforma da Previdência Social, essencialmente nos 

países da América Latina. 
 
(D) Crescimento mundial da ascensão de governos conservadores e suas tendências de ataques as minorias. 
 
(E) Melhorias na expansão de emprego e renda, decorrente das reformas trabalhistas e previdenciárias. 

 

QUESTÃO 19 
 
No campo dos direitos sociais, embora a atual Constituição seja portadora de avanços consideráveis frente à história 
brasileira, as mazelas do legado das desigualdades sociais e dos longos períodos de crise na economia revelaram-se em 
obstáculos reais para sua implementação (MATTEI, 2019). É CORRETO afirmar sobre as medidas econômicas e seus 
rebatimentos sobre a política social no Brasil: 

 
I. Ancorada fortemente nos preceitos do ajuste econômico proposto pelo Consenso de Washington, as condições 

para as reformas nos programas de seguridade social, uma vez que a retomada do crescimento econômico e as 
mudanças no papel do Estado foram consideradas essenciais para se obter melhorias na esfera social. 

 
II. O modelo implementado nos anos 1990, antagônico às orientações constitucionais, demonstra que o projeto 

político-econômico conduzido no Brasil nas últimas décadas exclui a política social. Nesse aspecto, a política 
social passa a ser inteiramente subordinada à orientação macroeconômica. 

 
III. O projeto político e econômico da grande burguesia brasileira, sintonizado com a mundialização exclui uma 

articulação de política social, pública, cujo formato tenha como suposto um Estado que ponha limites políticos 
democráticos à lógica do capital, que tenha por eixo uma função democrático-reguladora em face do mercado. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
(B) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
(C) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
(D) Está correta apenas a assertiva I. 
(E) Está correta apenas a assertiva III. 
 

QUESTÃO 20 
 
A Constituição Brasileira instituiu um modelo de proteção social aos brasileiros que inclui a assistência social como um 
direito de seguridade social reclamável juridicamente e traduzível em proteção social não contributiva devida ao cidadão 
(BRASIL, 2013). Sobre a assistência social como direito à seguridade social é CORRETO afirmar que: 

 

(A) A confguração da assistência social como política pública lhe atribui um campo específico de ação, no caso, a proteção 
social não contributiva como direito de cidadania, aos que dela necessitar, os pobres. 

 
(B) A política de assistência social, como política de seguridade social, é responsável pela provisão de direitos sociais. 

 
(C) Na condição de prática, a política de assistência social pode ter múltiplas expressões, ser realizada em direções e 

abrangências diferentes, desenvolver experiências, fazer uma ou outra atenção. 
 
(D) A atenção prestada não se refere ao escopo de um indivíduo ou uma família, mas deve ter presente que sua 

responsabilidade exige que se organize para que a ela tenham acesso todos aqueles que estão na mesma situação. 
 

(E) Atenções prestadas de modo focalizadas a grupos de pobres e miseráveis, de forma subalternizadora, constituindo um 
processo de assistencialização das políticas sociais.  
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QUESTÃO 21 
 
Sobre a especificidade da Assistência Social, como política de Seguridade Social (SPOSATI, 2004), é CORRETO afirmar 
que: 

 

(A) Política de direitos socioassistenciais, em que seu campo específico é a concessão de benefícios de transferência de 
renda. 
 

(B) Política focalizada, em que seu campo específico é a provisão de seguranças materiais. 
 

(C) Política de mínimos sociais de proteção a todos os incapacitados para o trabalho e a vida independente. 
 

(D) Política de direitos sociais, que tem seu campo específico amplamente definido pelos atendimentos realizados nos 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

 
(E) Política de direito, cujas especificidades se definem no campo relacional, dos vínculos sociais. 

 

QUESTÃO 22 
 
São considerados serviços da assistência social (BRASIL, 2009): 

 
(A) Serviço de Convivência Familiar e Comunitária e Centro de Referência Especializado da Assistência Social. 

 
(B) Serviço de Atendimento Integral a Família (Paif) e Plano Individual de Atendimento (PIA). 

 
(C) Serviço Especializado em Abordagem Social e Centro de Atendimento à População de Rua. 

 
(D) Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências e Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora. 
 

(E) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Centro de Referência da Assistência Social. 
 

QUESTÃO 23 
 
A assistência social rege-se pelos seguintes princípios, EXCETO: 

 
(A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
(B) Universalização dos direitos sociais. 
(C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 
(D) Participação da população, por meio de organizações representativas. 
(E) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. 

 

QUESTÃO 24 
   

A respeito do benefício de prestação continuada: 

 
(A) O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 

60 (sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família.  

 
(B) O benefício pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social.   

 
(C) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 

deficiência ao benefício. 
 
(D) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 3 (três) anos para avaliação da continuidade das condições 

que lhe deram origem. 
 
(E) O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. 

 

QUESTÃO 25 
     

Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) É permitido ao assistente social revelar sigilo profissional. 
 

(B) A quebra do sigilo não será admissível em nenhuma situação. 
 

(C) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, inclusive nas relações pessoais 
com o usuário. 

 

(D) É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional. 
 

(E) Não constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. 
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QUESTÃO 26 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 12 

(doze meses). 
 
(B) A colocação da criança e do adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. 
 
(C) Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. 
 
(D) A colocação da criança e do adolescente em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente 

admissível na modalidade de adoção. 
 
(E) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 

substituta. 
 

QUESTÃO 27 
  

Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:  

 
(A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
(B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
(C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
(D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
(E) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 

 

QUESTÃO 28 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. 

 
(B) É forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: a violência psicológica, entendida como qualquer 

conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais. 

 
(C) É forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: a violência moral, entendida como qualquer 

conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
 

(D) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

 
(E) É forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: a violência física, entendida como qualquer 

conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 
 

QUESTÃO 29 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. 
 
(B) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. 

 
(C) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 

(D) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades 
sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. 

 
(E) O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta 

e cinco) anos. 
 

QUESTÃO 30 
 
A respeito da gratuidade nos transportes públicos, garantido aos idosos pelo Estatuto do Idoso é CORRETO afirmar: 

 
(A) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-

urbanos. 
 

(B) Nos veículos de transporte coletivo, serão reservados 5% (cinco por cento) dos assentos para os idosos. 
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(C) No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para 
idosos com renda igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo. 

 
(D) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 3% (três por cento) das vagas nos estacionamentos 

públicos e privados. 
 

(E) Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. 
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