
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 
ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS SOCIAIS

 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE 

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

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

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

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

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

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

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

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

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

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

RASCUNHO RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa na qual o encontro vocálico 
corresponde a um ditongo:  

a)Alaúde.    
b)Uruguai.      

c)Enjoo.       
d)Pinguim.   
 
2)Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
apresentam encontros consonantais:  

a)Problema – flanela – frase.  

b)Osso – madrinha – melhor.  
c)Falha – malha – pedra.  

d)Letra – pronome – arroz.  
 

3)Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações quanto ao 
número de sílabas das palavras em destaque no 
excerto a seguir:  

“...Hoje teve uma briga. Na rua ‘A’ residem 10 
baianos num barracão de 3 por dois e meio. Cinco 
são irmãos. E as outras cinco são irmãs. São 
robustos, mal incarados (sic). Homens que havia de 
ter valor para o Lampeão. Os dez são 
pernambucanos. E brigaram os dez com um 
paraibano. [...]” 

(Carolina Maria de Jesus, em “Quarto de despejo”, 
1993) 

a)Monossílaba – polissílaba – polissílaba. 
b)Dissílaba – trissílaba – polissílaba.  

c)Monossílaba – polissílaba – trissílaba.  
d)Dissílaba – trissílaba – trissílaba.  
 
4)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
divisão silábica das palavras a seguir:  

a)E-xce-to.   

b)Per-spi-caz. 
c)Hi-pno-se.  

d)Núp-cias.  
 

5)Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma palavra paroxítona:  

a)Rubrica.   

b)Triste.    
c)Nobel.   

d)Recorde.   
 

6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da crase: 

a)Meus parentes costumam ir à Recife uma vez por 
ano.       

b)Maria Helena de Moura Neves foi a primeira mulher à 
escrever uma gramática no Brasil.       

c)Fiz várias observações a ela em seu primeiro dia de 
trabalho.      

d)Ele obedeceu aquele regulamento da associação do 
bairro.        
 

7)Assinale a alternativa que corresponde ao 
emprego CORRETO das regras de ortografia 
apresentadas pelo Novo Acordo Ortográfico em 
vigor no Brasil:  

a)Ascenssão.   
b)Macro-estrutura.    

c)Preaquecimento.   

d)Salvaguarda.   
 

8)Assinale a alternativa que apresenta somente 
palavras derivadas:  

a)Desamor – dentista – marítimo.    
b)Esclarecer – ferro – amoroso.   

c)Pedreira – portaria – leite.   
d)Bar – torre – céu.   
 
9)Assinale a alternativa CORRETA com relação aos 
processos de formação das palavras: 

a)A palavra “guarda-chuva” é formada pelo processo 
de composição por aglutinação.      

b)A palavra “aguardente” é formada pelo processo de 
composição por justaposição.     
c)A palavra “avermelhar” é formada pelo processo de 
derivação parassintética.    

d)A palavra “geografia” é formada pelo processo de 
composição por hibridismo.    
 
10)Assinale a alternativa CORRETA no que diz 
respeito ao sentido dos prefixos das palavras a 
seguir:  

a)No substantivo “desamor”, o prefixo “des-” indica 
repetição.   

b)No verbo “rever”, o prefixo “re-” indica ausência.  
c)No verbo “prever”, o prefixo “pre-” indica antecipação.    

d)No adjetivo “infeliz”, o prefixo “in-” indica intensidade.   
 

11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
flexão de gênero dos substantivos a seguir: 

a)“Imperador” é um substantivo uniforme que pode ser 
utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.   
b)“Colega” é um substantivo biforme sobrecomum que 
pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.        

c)“Cobra” é um substantivo biforme epiceno que pode 
ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.      

d)“Jovem” é um substantivo uniforme comum de dois 
gêneros que pode ser utilizado tanto para o masculino 
quanto para o feminino.     
 
12)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque NÃO corresponde a um pronome 
indefinido:  

a)Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final 
da rua, mudou-se para o campo.  

b)Ninguém conseguia ser amigo de João Tadeu, o 
senhor triste que ficava na praça.       

c)Quando a temperatura corporal está acima de 38 
graus, é sinal de que algo está errado.       
d)Vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela 
noite.  
 
13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do verbo em destaque no excerto a 
seguir: 
“Eu teria nove anos Mahler à escuta dava grandes 
viradas. Ora o chamado me parecia leve brincadeira 
deliciosa [...]” 

(Ana Cristina Cesar, em “Conto de Natal”, 2013) 

a)Verbo intransitivo.  
b)Verbo transitivo direto.  

c)Verbo de ligação.  
d)Verbo bitransitivo.  



 

 
14)Assinale a alternativa que corresponde à 
classificação CORRETA do termo em destaque no 
excerto a seguir: 

“— É a pura verdade. Chamo-me Bartolomé – e 
tirando uma espada longa que levava debaixo da 
capa passou-a para mim enquanto enchia a cesta 
com as maçãs e as uvas que comprou. [...]” 

(Pablo Neruda, em “Confesso que vivi”, 1978) 

a)Artigo.   
b)Pronome.   

c)Preposição.    
d)Interjeição.   
 
15) Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do sujeito nas orações a seguir: 

a)Na oração “Pedro Pereira era um professor muito 
dedicado”, há um sujeito composto.        

b)Na oração “Conquistamos a medalha de melhor 
equipe do campeonato”, há um sujeito indeterminado.       

c)Na oração “Choveu muito ontem à noite”, há um 
sujeito oculto.     
d)Na oração “Chegou um novo modelo de celular na        
loja”, há um sujeito simples. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)O município de  Salesópolis -SP é conhecida por 
ser o local onde há a nascente de qual importante 
rio brasileiro? 

a)Paranapanema. 
b)Paraná. 

c)Pinheiros. 
d)Tietê. 
 
17)Sobre o município de  Salesópolis –SP, na 
sessão da Câmara Municipal do dia 08 de junho de 
1900, os vereadores oficiaram ao Governo Estadual 
solicitando alteração da denominação para 
“Salesópolis”. O antigo nome do município era: 

a) Vila de São José do Paraitinga. 
b) Vila de São José do Tietê. 

c) Vila de São João do Pinheiros. 
d) Vila de São João do Paraitinga. 

 
18)Com relação a vacinação contra Covid-19, a 
única das vacinas abaixo que NÃO é aplicada no 
Brasil é: 

a)Astrazeneca. 

b)Jansen. 
c)Pfizer. 

d)Covaxin. 
 

19)Um dos principais tipos de bioma que existe no 
Brasil é o bioma dos Pampas, quais as 
características da vegetação desse tipo de bioma?   

a)Vegetação campestre (Gramíneas, herbáceas e 
algumas árvores). 
b)Vegetação rasteira (Liquens e musgos). 

c)Vegetação xerófita (Adaptadas a pouca quantidade 
de água, cactos, palmas e mandacaru). 

d)Vegetação higrófila (Adaptadas a muita quantidade 
de água, samambaia e vitória régia). 
 

20)Entre setembro e outubro de 2020, um grande 
incêndio destruiu cerca de 30% do Pantanal, cujo 
território tem 150 mil km2. Desde que é monitorado 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), foi o ano mais grave em incêndios. O único 
dos Estados abaixo que tem o pantanal como 
bioma é: 

a)Amazonas. 
b)Mato Grosso do Sul. 

c)Goiás. 
d)Amapá. 
 
21)A guerra do contestado foi uma disputa entre 
quais Estados do Brasil? 

a)São Paulo e Paraná . 

b)Paraná e Santa Catarina. 
c)Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

d)São Paulo e Minas Gerais. 
 

22)São características do bioma Amazônia: 

a)Quente e úmido. 

b)Quente e seco. 
c)Frio e úmido. 

d)Frio e seco. 
 

23)Dos produtos abaixo quais são os mais 
exportados pelo Brasil: 

a)Celulares e minério de ferro. 

b)Carne bovina e celulares. 
c)Soja e celulares. 

d)Soja e carne bovina. 
 

24)Qual a função de uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI)?  

a)Exercer um papel fiscalizador. 
b)Criar leis sobre determinado assunto. 

c)Revogar leis sobre determinado assunto. 
d)Intermediar as tratativas entre governo e setor 
privado. 
 
25)Amazônia 1 é um satélite brasileiro que foi 
lançado em 28 de fevereiro de 2021, está em órbita 
baixa e pode servir de base para o desenvolvimento 
de outros satélites, qual a principal função do 
Satélite Amazônia 1?  

a)Emitir ondas de rádio. 
b)Recepção de dados para telefonia móvel. 

c)Sensoriamento remoto. 
d)Recepção de dados para TV. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26)A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 
198, preconiza a participação da comunidade na 
gestão do sistema de saúde brasileiro. Nos anos 
subsequentes duas leis, nº 8.080/1990 e nº 
8.142/1990 aprofundaram e explicitaram sobre a 
forma que essa participação deveria acontecer. 
Permitindo assim a efetiva participação popular no 
processo de controle social através do Conselho de 
Saúde nas três esferas de governo. 

Considerando o exposto acima aprecie as 
assertivas a seguir: 

I.Foi possível a população participar do 
planejamento das políticas públicas, fiscalizando as 
ações do governo, verificando o cumprimento das 
leis relacionadas ao SUS e analisando as 
aplicações financeiras realizadas pelo município ou 
pelo estado no gerenciamento da saúde. 

II.Um conselho de saúde, é um órgão deliberativo, 



 

permanente e colegiado.  

III.O Conselho de Saúde, ao trabalhar  diretamente 
com a gestão e execução dos serviços, está 
subordinado ao poder executivo, seja ele 
municipal, estadual ou federal.  
IV.A paridade no Conselho de saúde se distribui em 
50% dos conselheiros representado os usuários 
dos serviços de saúde, 25% dos conselheiros 
representando o governo ou prestadores de 
serviços e 25% representando profissionais da 
saúde. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a)I, II e IV apenas. 

b)I, II e III apenas. 
c)II e IV apenas. 

d)I, II, III e IV. 
 

27)Nas últimas décadas a sociedade brasileira vem 
lutando contra o abuso e violência contra a mulher. 
É sabido que este é um processo em construção e 
que requer o engajamento da sociedade como um 
todo para que a violência chegue ao fim. Para tanto, 
muitas ações são pensadas e divulgadas 
incentivando a denúncia. As imagens abaixo 
representam esse processo em construção. 

https://pcdob.org.br/noticias/deputados-reafirmam-
necessidade-de-combater-violencia-contra-a-

mulher/   

https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-se-torna-
programa-nacional-de-combate-a-violencia-contra-

a-mulher/ 
 

 
https://pcdob.org.br/noticias/deputados-reafirmam-necessidade-

de-combater-violencia-contra-a-mulher/ 

 

 
https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-se-torna-programa-nacional-de-

combate-a-violencia-contra-a-mulher/ 

 
Em 2006, a sociedade brasileira ganha um importe 
instrumento de luta contra a violência contra a 
mulher, a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei 
Maria da Penha, que tornou mais rigorosa a 
punição para agressões contra a mulher. 

Considerando o contexto e as imagens acima, 
analise as alternativas e coloque V para verdadeiro 
e F para falso: 

I.De acordo com a Lei 11.340/2006, configura-se 
como 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. 

II.A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma 
articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no 
Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 
Segurança Pública, após a denúncia formal e 
determinação judicial para o atendimento. 

III.A Lei Maria da Penha prevê que os tipos de 
violência contra a mulher são: física, psicológica, 

moral, sexual e patrimonial. 

IV.Em todos os casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, após o registro, a 
autoridade policial deverá adotar, de imediato, 
procedimentos tais como, ouvir a ofendida, lavrar o 
boletim de ocorrência, remeter, no prazo de 48 
horas, expediente ao juiz com o pedido da 
ofendida, para a concessão de medidas protetivas 
de urgência. 
V.São obrigatórias, nos serviços do SUS, próprios, 
contratados e conveniados, a oferta e a realização 
de cirurgia plástica reparadora de sequelas de 
lesões causadas por atos de violência contra a 
mulher. 

As alternativas I, II, III, IV e V, são respectivamente: 

a)V, V, V, V, V. 
b)F, F, V, F, V. 

c)V, F, F, V, V. 
d)V, F, V, V, V. 

 
28)A violência contra a mulher se expressa de 
formas diversas em nossa sociedade, sendo que a 
legislação vigente prevê o atendimento integral as 
vítimas de violência de forma integrada e articulada 
buscando evitar, deste modo, a revitimização 
dessas mulheres, com oferta de atendimento 
humanizado, respeitando a sua dignidade.  

Para efetivação desse atendimento é fundamental 
atuação articulada dos integrantes dos órgãos e 
serviços de atendimento e segurança nas 3 esferas 
do Estado. Nesse sentido em seus artigos a Lei 
Maria da Penha de 2006 explicita a forma como as 
mulheres vítimas de violência devem ser atendidas, 
bem como, os órgãos competentes para os 
atendimentos. 

Considerando o exposto acima Assinale a 
alternativa INCORRETA 

a)Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência 
sexual atendimento emergencial, integral e 
multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento 
dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de 
violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos 
serviços de assistência social. 

b)Violência sexual é toda e qualquer forma de atividade 
sexual não consentida. 

c)Cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA 
para identificação do agressor. 
d)É obrigatório em todos os hospitais integrantes da 
rede do SUS, o atendimento imediato a mulher vítima 
de violência, no entanto, é proibida aos hospitais 
fornecer informações, mesmo aos órgãos de 
segurança, sobre vítima, mantendo assim o sigilo 
médico/paciente para a preservação da privacidade da 
mulher agredida. 
 
29)O Sistema Único da Assistência Social-SUAS é 
resultado das deliberações da IV Conferência 
Nacional de Assistência Social de 2003, e 
materializa os princípios e diretrizes dessa política, 
já apresentados na Constituição federal de 1988 e 
na Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS de 
1993. Assim o SUAS representa uma nova forma de 
organizar e gerir a Assistência Social brasileira. 

Considerando o exposto acima assinale a 
alternativa CORRETA: 

a)No SUAS a Proteção Social Básica desenvolve suas 
ações nas unidades de atendimento do CREAS, 

https://pcdob.org.br/noticias/deputados-reafirmam-necessidade-de-combater-violencia-contra-a-mulher/
https://pcdob.org.br/noticias/deputados-reafirmam-necessidade-de-combater-violencia-contra-a-mulher/
https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-se-torna-programa-nacional-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-se-torna-programa-nacional-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher/


 

colocando em prática o PAEFI. 

b)O Sistema Único da Assistência Social-SUAS, 
organizou as ações da Política de Assistência Social de 
acordo com a complexidade do serviço, sendo estes 
desenvolvidos a partir da Proteção Social Básica e da 
Proteção Social Especial. 

c)O CRAS, é uma unidade estatal que atende a 
comunidade, sendo seu atendimento previsto a partir 
da média complexidade e da alta complexidade. 

d)CRAS e CREAS, são unidades de atendimento que 
foram criadas na LOAS/1993 e consolidados no SUAS 
em 2011. 

 

30)O Centro de Referência de Assistência Social-
CRAS é um dos elementos no processo de 
consolidação do Sistema Único da Assistência 
Social-SUAS, sendo ele:  

Uma unidade pública estatal descentralizada da 
política de assistência social, [...] que tem por 
objetivo prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições, do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, e da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania. (Brasil, 2009, 
p.11). 

Considerado a afirmação acima, aprecie as 
assertivas: 

I.CRAS e o Órgão Gestor da Política de Assistência 
Social desenvolvem funções distintas, sendo que o 
CRAS fornece de informações e dados para 
subsidiar ações do Órgão Gestor Municipal ou do 
DF no que tange ao território. 

II.O CRAS tem a responsabilidade de Elaborar do 
Plano Municipal de Assistência Social, e submetê-
lo a validação do Órgão Gestor da Política de 
Assistência Social. 

III.No CRAS há a efetivação da referência e 
contrarrefência do usuário na rede 
socioassistencial do SUAS. 

IV.O Órgão Gestor da Politica de Assistência Social 
tem a função de fazer a gestão territorial da rede 
socioassistencial da Proteção Social Básica-PSB. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a)II, III e IV apenas. 
b)III e IV apenas. 

c)I e III apenas 
d)I, II, III e IV. 
 
31)O SUAS traz em seu bojo o conceito de família 
que foge do modelo tradicionalmente aceito pela 
sociedade, adotando o que é proposto pela Política 
Nacional de Assistência Social-PNAS/2004 “é o 
conjunto de pessoas unidas por laços 
consanguíneos, afetivos e ou de solidariedade [...] 
núcleo social básico de acolhida, convívio, 
autonomia, sustentabilidade e protagonismo 
social” e “espaço privilegiado e insubstituível de 
proteção e socialização primárias” dos indivíduos.” 
(PNAS. 2004 APUD Brasil, 2009, p.14) 

Diante de tal contexto, analise as afirmações a 
seguir: 

I.A assistência social compreende a família, 
também, como um espaço contraditório, marcado 
por tensões, conflitos, desigualdades e mesmo, 
violência, enfocando assim a família em seu 
contexto sociocultural e econômico, com 

composições distintas e dinâmicas próprias. 

SENDO QUE  

II.Com essa compreensão busca superar a 
concepção tradicional de família, reconhecendo 
que existem arranjos distintos, em constante 
movimento e transformação. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção 
CORRETA: 

a)As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas 
a II não é uma complementação correta da I. 

b)As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II 
é uma complementação correta da I. 

c)A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma 
proposição verdadeira. 

d)As asserções I e II são proposições falsas. 
 

32)O período da Ditadura militar no Brasil trouxe 
uma maior pressão sobre o Serviço Social 
brasileiro, exigindo dos profissionais a participação 
ativa nas lutas populares, o que foi feito a partir do 
acúmulo teórico que a categoria vinha construindo. 
Mesmo lutando internamente contra manifestações 
do conservadorismo, o processo de buscar explicar 
as contradições da sociedade e possíveis 
alternativas para enfrentar os desafios políticos, 
econômicos, sociais e éticos, dentre outros, já 
estava presente e se fortalecendo. O Congresso da 
Virada de 1979, foi um marco significativo nessa 
construção e consolidação, possibilitando 
“materializar toda a razão de ser dessa luta [...] para 
a restauração de uma ordem democrática e de 
direitos civis, políticos e sociais, voltados para o 
atendimento das necessidades da população 
brasileira.”  
Considerando o exposto acima, aprecie as 
assertivas e coloque V para verdadeiro e F para 
falso: 

I.O rigor científico e o rigor ético, pautados por 
dados históricos, princípios e valores, são 
parâmetros que devem dar direção a práxis do 
assistente social, tanto no âmbito acadêmico ou na 
intervenção no campo. 

II.O Código de Ética do Serviço Social de 1993, 
nasce e foi aprovado nos debates travados ao 
longo do Congresso da Virada. 
III. O Serviço Social no momento do Congresso da 
Virada deixa claro seu posicionamento ao lado da 
classe trabalhadora. 

IV. Congresso da Virada foi um momento no qual se 
redefiniram as bases 

teórico-metodológicas e práticas e a direção ético-
política da profissão para daí 

em diante. 

V.Com o Congresso da Virada veio a redefinição da 
formação acadêmica, calcada na teoria social 
crítica. 

As alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente: 

a)V, V, V, V, V. 

b)F, F, F, V, V. 
c)V, F, V, V, V. 

d)F, V, F, V, V. 
 

33)Partindo da reflexão que aponta que “o cidadão 
é velho não apenas porque seu organismo está em 
processo de declínio biológico, mas, sobretudo 
porque assim é decretado” ,temos que considerar 
que envelhecer não é apenas um processo 



 

biológico. É preciso olhar para esta etapa da vida a 
partir da relação do indivíduo com seu próprio 
corpo, com o tempo, com o envolvimento cultural, 
social dentre outros aspectos. Sendo que na 
atualidade todos coadunam para a preservação da 
vida, da longevidade com qualidade. 

No Brasil, buscamos assegurar este processo 
através de legislação especifica como o Estatuto do 
Idoso, Lei Federal 10.741 de 2003, que reforça todos 
os aspectos da preservação da vida pessoa idosa.  
Partindo da reflexão acima analise as afirmativas 
abaixo: 

I.Em todo atendimento de saúde, os maiores de 
oitenta anos terão preferência especial sobre os 
demais idosos, exceto em caso de emergência, de 
acordo com a Lei 13.466/17. 

II.As instituições de saúde devem atender aos 
critérios mínimos para o atendimento às 
necessidades do idoso, promovendo o treinamento 
e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e grupos de 
autoajuda. 

III.A assistência social aos idosos será prestada, de 
forma articulada, conforme os 
princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, 
no Sistema Único de Saúde e demais normas 
pertinentes. 
IV.O Estatuto do Idoso em seu artigo 19 prevê que 
em caso de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos, deve ser feita a notificação 
compulsória pelo serviço de saúde, público ou 
privado, às autoridades competentes, que pode ser, 
autoridade policial, Ministério Público, Conselho 
Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e 
Conselho Nacional do Idoso. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a)I, II, III e IV. 

b)I, II, III apenas. 
c)III e IV apenas. 

d)I e II apenas. 
 

34)A partir de 1990, na política de saúde há dois 
projetos em disputa, sendo que ambos, Projeto 
Privatista e Projeto de Reforma Sanitária, 
apresentam demandas com características 
específicas para a atuação dos/das assistentes 
sociais, com as quais devem atuar. Esses projetos 
se construíram no processo de redemocratização 
da sociedade brasileira consolidando-se na década 
de 1980. 

Considerando os dois Projetos indicados acima, 
assinale a alternativa CORRETA no que tange ao 
Projeto de Reforma Sanitária: 

a)O profissional do serviço social deve fazer a seleção 
socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por 
meio de aconselhamento, ação fiscalizatória aos planos 
de saúde. 

b)O profissional do serviço social deve trabalhar com a 
democratização do acesso as unidades e aos serviços 
de saúde; estratégias de aproximação das unidades de 
saúde com a realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase 
nas abordagens grupais; acesso democrático às 
informações e estímulo à participação popular. 
c)O profissional atuará a partir do Serviço Social 
Clínico, que permitirá a análise das demandas postas 
pelos usuários, e ao mesmo tempo, permitindo ao 

profissional atuar de maneira interdisciplinas nessa 
política para que o atendimento seja garantido. 

d)Cabe ao profissional do serviço social no âmbito da 
saúde pública atuar a partir do projeto hegemônico da 
profissão, proposto pelos conservadores, garantindo a 
da cisão entre o estudo teórico e a intervenção prática. 
 
35)As ações dos assistentes sociais na política de 
saúde devem se pautar em três processos básicos, 
que estão articulados dialeticamente, sendo os 
processos político-organizativos, processos de 
planejamento e gestão e processos 
socioassistenciais. Tendo tais processos em vista 
será possível desenvolver ações 
socioassistenciais, ações de articulação 
interdisciplinar e as ações socioeducativas par 
atender as demandas dos usuários dessa política. 
Considerando o exposto acima, aprecie as 
assertivas: 

I.O assistente social na saúde precisa ter clareza de 
suas atribuições e competências para estabelecer 
prioridades de ações e estratégias, a partir de 
demandas apresentadas pelos usuários, de dados 
epidemiológicos e da disponibilidade da equipe de 
saúde para ações conjuntas. 

II.O assistente social, ao participar de trabalho em 
equipe na saúde, dispõe de ângulos particulares de 
observação na interpretação das condições de 
saúde do usuário e uma competência também 
distinta para o encaminhamento das ações 
diferenciando-se dos demais que atuam na saúde.  

III.A avaliação socioeconômica dos usuários 
objetiva instrumentalizar os serviços para 
especificar quem está em situação de 
vulnerabilidade financeira, e que precisa dos 
serviços públicos gratuitos, e quem pode buscar os 
serviços da rede privada de atendimento.  

IV. O profissional de Serviço Social deve se utilizar 
no exercício de suas funções de terapias 
individuais, de grupo, de família ou comunitárias. 

V.Emitir manifestação técnica em matéria de 
serviço social, em pareceres individuais ou 
conjuntos, observando o disposto na Resolução 
CFESS nº 557/2009. 

Assinala a alternativa CORRETA: 

a)II, III e IV apenas. 

b)II, IV e V apenas. 
c)I, II e V apenas. 

d)I, II, III, IV e V. 
 

36) A atuação do assistente social na politica de 
saúde ultrapassa as linhas do atendimento direto 
aos usuários, posto que, esse profissional está 
presente em outros processos que a política exige, 
como a gestão, planejamento, auditoria, 
monitoramento e avaliação. Essa atuação 
profissional pauta-se na busca da 
intersetorialidade, na perspectiva de conceber a 
saúde no âmbito da Seguridade Social, objetivando 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Considerando a atuação do assistente social na 
política de saúde, analise as assertivas abaixo: 

I.É importante a inserção dos assistentes sociais 
nos espaços de gestão e planejamento e a 
realização de investigação na política de saúde, 
tendo como diretriz o projeto ético-político 
profissional. 



 

POIS 
II.É fundamental assegurar o desenvolvimento do 
Projeto Privatista no âmbito da saúde pública, e o 
profissional do Serviço Social é figura de destaque 
nesse processo. 

A respeito das asserções acima, assinale a opção 
CORRETA: 

a)As asserções I e II são proposições falsas. 

b)As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas 
a II não é uma complementação correta da I. 

c)As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II 
é uma complementação correta da I.  
d)A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é 
uma proposição falsa. 
 
37)O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, 
determina em seus artigos que a criança e o 
adolescente são prioridade absoluta, incorporando 
os avanços preconizados na Convenção sobre os 
Direitos da Criança das Nações Unidas e trouxe o 
caminho para se concretizar o Artigo 227 da 
Constituição Federal, que determinou direitos e 
garantias fundamentais a crianças e adolescentes, 
como sujeitos de direitos em peculiar 
desenvolvimento. Com mais de três décadas de 
vigência, o ECA passou por aprimoramentos, que 
refletem o pensamento da sociedade brasileira no 
que tange ao cuidado para com suas crianças e 
adolescentes. 

Considerando os aprimoramentos agregados ao 
ECA/1990, relacione a primeira coluna com a 
segunda coluna: 

(1 )Lei da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) 
(2)Lei Menino Bernardo (lei nº 13.010/2014) 

(3)Lei do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo-SINASE (Lei nº 12.594/2012 

(4)Lei que instituiu a Escuta Especializada (Lei nº 
13.431/2017) 
( )A criança e o adolescente têm o direito de ser 
educados e cuidados sem o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante, como formas 
de correção, disciplina, educação ou qualquer 
outro pretexto, pelos pais ou responsáveis. 

( )A criança ou o adolescente será resguardado de 
qualquer contato, ainda que visual, com o suposto 
autor ou acusado, ou com outra pessoa que 
represente ameaça, coação ou constrangimento. 

( )A participação da criança na formulação das 
políticas e das ações que lhe dizem respeito tem o 
objetivo de promover sua inclusão social como 
cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade 
de sua idade, devendo ser realizada por 
profissionais qualificados em processos de escuta 
adequados às diferentes formas de expressão 
infantil. 
( ) A composição da equipe técnica do programa de 
atendimento deverá ser interdisciplinar, 
compreendendo, no mínimo, profissionais das 
áreas de saúde, educação e assistência social, de 
acordo com as normas de referência. 

Assinale a sequência CORRETA: 

a)2; 4; 1; 3. 
b)1; 2; 3; 4. 

c)4; 3; 2; 1. 
d)3; 2; 4; 1. 

 
38)O Código de Ética do Serviço Social de 1993, 

explicita o posicionamento da categoria 
profissional em defesa da equidade no 
desenvolvimento dos serviços, programas e 
políticas sociais com respeito diversidade humana, 
as diferenças e as necessidades particulares são 
reconhecidas e consideradas na viabilização do 
acesso dos usuários.  

Sobre equidade observe a imagem: 

 
 

http://www.meumundodiverso.com.br/2018/05/27/ig
ualdade-ou-equidade-qual-a-diferenca/ 

Partindo da imagem e do exposto acima assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a)Não há diferença entre igualdade e a equidade, 
apenas é preciso que cada política se articule para 
desenvolver esses conceitos de maneira adequada aos 
serviços prestados. 

b)Posicionamento em favor da equidade e justiça 
social, que assegure universalidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática. 

c)A democracia é tomada como valor ético político 
central, na medida em que é o único padrão 

de organização político-social capaz de assegurar a 
explicitação dos valores essenciais da liberdade e da 
equidade. 

d)No âmbito das políticas sociais, a ausência do 
princípio de equidade pode acentuar as desigualdades 
já existentes e impedir a efetivação dos direitos. 
 

39)O assistente social é um profissional que tem 
como objeto de trabalho a questão social com suas 
diversas expressões. Esse profissional vai buscar 
através de sua atuação profissional pautada 
conhecimento teórico-metodológico, ético-político 
e técnico-operativo, a inclusão social e a 
participação cidadã. 
Considerando o exposto acima analise as 
assertivas: 

I.O surgimento do Serviço Social está 
intrinsecamente relacionado com as 
transformações sociais, econômicas e políticas do 
Brasil nas décadas de 1930 e 1940, com o projeto 
de recristianização da Igreja Católica e a ação de 
grupos, classes e instituições que integraram essas 
transformações. 

SENDO QUE 

II.O Serviço Social busca uma instrumentalização 
técnica, valorizando o método e desvinculando-se 
dos princípios neotomistas para se orientar pelos 
pressupostos funcionalistas da sociologia e assim 
poder responder às novas exigências colocadas 
pelo mercado. 

A respeito das asserções acima, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a)A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma 
proposição verdadeira. 



 

b)A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é 
uma proposição falsa. 

c)As asserções I e II são proposições verdadeiras. 
d)As asserções I e II são proposições falsas. 
 
40)O assistente social integra a divisão 
sociotécnica do trabalho, porém ele não se limita 
apenas a executar ações mecanicamente. Esse 
profissional atua  a partir de sua competência para 
propor, para negociar com a instituição seus 
projetos, defender seu campo de trabalho, suas 
qualificações e funções profissionais que 
extrapolem ações rotineiras e desvelam realidades, 
revertendo-as em ações concretas de benefícios à 
população excluída.  
Considerando o exposto acima aprecie as 
assertivas: 

I.O Serviço Social aparece atualmente como uma 
profissão consolidada na sociedade brasileira, 

ganhando visibilidade no cenário atual e 
sustentado por um projeto ético-político. 
II.A efetivação do projeto ético-político do Serviço 
Social exige que os profissionais, cada vez mais, 
recriem seu perfil profissional e sua identidade, 
ultrapassando limites institucionais e superando a 
ideologia do assistencialismo, avançando, assim, 
nas lutas pelos direitos e pela cidadania. 

III.A construção coletiva do projeto profissional 
aglutinou assistentes sociais de todos os 
segmentos e materializou-se no Código de Ética 
Profissional do Assistente Social de 1986. 

IV.Podemos dizer que a profissão nas últimas 
décadas deu um salto qualitativo em sua formação 
acadêmica e em sua presença política na 
sociedade. 

V.O projeto ético-político do Serviço Social 
caracteriza-se pelos determinantes sócio-
históricos, pela dimensão política pautada no 
compromisso com a classe trabalhadora e pelos 
interesses, aspirações e demandas do projeto 
coletivo dos assistentes sociais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)III, IV e V apenas. 
b)I, II, IV e V apenas. 

c)I e IV apenas. 
d)I, II, III IV e V. 
 
41)Segundo a Política Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Art. 7o  São 
objetivos da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência: Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a)o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa 
portadora de deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade. 
b)integração das ações dos órgãos e das entidades 
públicos e privados nas áreas de saúde, educação, 
trabalho, transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, cultura, desporto 
e lazer, visando à prevenção das deficiências, à 
eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão 
social. 

c)desenvolvimento de programas setoriais destinados 
ao atendimento das necessidades especiais da pessoa 
portadora de deficiência. 

d)a articulação entre entidades governamentais e não-
governamentais que tenham responsabilidades quanto 

ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, em 
nível federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. 

 
42)Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer 
natureza, a pessoa e seus 

familiares ou responsáveis serão formalmente 
cientificados dos direitos. São direitos da pessoa 
portadora de transtorno mental, EXCETO:  

a)Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas 

necessidades.  

b)Ser privada de informações a respeito de sua doença 
e de seu tratamento.  

c)Ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração.  
d)Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 
para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. 
 

43)O Código de Ética do Profissional Assistente 
Social regulamenta, entre outros, o sigilo 
profissional, sobre isso, assinale a alternativa 
CORRETA:  

a)O sigilo profissional deve ser guardado em relação as 
informações que o Assistente Social tenha 
conhecimento nas ações que executa 
profissionalmente.  

b)Em uma relação psicossocial todas as informações 
acerca dos usuários devem ser compartilhadas.  

c)Não há proibição da revelação de sigilo pelo 
profissional Assistente Social.  

d)Revelar sigilo não é permitido em nenhuma condição.  
 
44)Sobre o Sistema Único de Assistência Social 
analise  os contextos abaixo: 

[1]O  Sistema Único de Assistência Social (Suas) é 
um sistema público que organiza os serviços de 
assistência social no Brasil. Com um modelo de 
gestão participativa, ele articula os esforços e os 
recursos dos três níveis de governo, isto é, 
municípios, estados e a União, para a execução e o 
financiamento da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e 
marcos regulatórios nacionais, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal. 
[2]O Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
organiza as ações da assistência social em dois 
tipos de proteção social. A primeira é a Proteção 
Social Básica, destinada à prevenção de riscos 
sociais e pessoais, por meio da oferta de 
programas, projetos, serviços e benefícios a 
indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção de 
Benefícios Assistenciais , destinada a famílias e 
indivíduos que já se encontram em situação de 
risco e que tiveram seus direitos violados por 
ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso 
sexual, uso de drogas, entre outros. 

Assinale a alternativa correta. 

a)Apenas o primeiro contexto está correto. 

b)Apenas o segundo contexto está correto. 
c)Os dois contextos estão corretos. 

d)Os dois contextos estão incorretos. 
 
45)A respeito das funções de mobilização social e 
organização, desempenhadas pelo assistente 
social, no âmbito das políticas sociais, é CORRETO 



 

afirmar: 

a)Desvincula os processos de mobilização social e 
organização desencadeados na prática profissional dos 
assistentes sociais ao movimento dos  trabalhadores, 
em torno da sua organização autônoma, sustentada na 
necessidade e na possibilidade de lutas que favoreçam 
a garantia e a ampliação das conquistas sociais e 
políticas. 

b)Participação na construção dos referidos conselhos,  
como mecanismos de colaboracionismo de classes, 
não como espaços de luta, espaços de enfrentamento 
entre interesses antagônicos, na explicitação de 
demandas das classes subalternas e implementação 
de respostas às suas necessidades. 

c)Tendem a fortalecer o deslocamento da 
responsabilidade do Estado para a sociedade civil, no 
atendimento das classes subalternas, sob a retórica da 
importância da participação da sociedade civil na 
formulação e implementação das políticas públicas. 

d)As contradições inerentes aos espaços ocupacionais 
e às práticas educativas de mobilização social e 
organização  impedem uma atuação comprometida 
com os interesses das classes subalternas, sem 
imposição de exigências e desafios para a construção 
autônoma dessas classes, tendo como horizonte a 
perspectiva da submissão humana. 
 
46)Assinale a alternativa que corresponde a uma 
atividade  no desenvolvimento de ações 
socioeducativas pelos assistentes sociais: 

a)Estimular a participação dos usuários e familiares 
para a luta por melhores condições de vida, de trabalho 
e de acesso aos serviços de saúde. 

b)Participar da gestão das unidades de saúde de forma 
horizontal, procurando garantir a inserção dos diversos 
segmentos na gestão.  
c)Democratizar as informações da rede de atendimento 
e direitos sociais por meio de ações de mobilização na 
comunidade. 

d)Elaborar o perfil e as demandas da população 
usuária por meio de documentação técnica e 
investigação. 
 
47)De acordo com  o Estatuto da Criança e do 
Adolescente-ECA Art. 19-B.  A criança e o 
adolescente em programa de acolhimento 
institucional ou familiar poderão participar de 
programa de apadrinhamento. Com base nessa 
informação leia as afirmativas a seguir:   

I-  O apadrinhamento consiste em estabelecer e 
proporcionar à criança e ao adolescente vínculos 
externos à instituição para fins de convivência 
familiar e comunitária e colaboração com o seu 
desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, 
cognitivo, educacional e financeiro.   
II-  Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas 
maiores de 18 (dezoito) anos não inscritas nos 
cadastros de adoção, desde que cumpram os 
requisitos exigidos pelo programa de 
apadrinhamento de que fazem parte.   

III-  Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou 
adolescente a fim de colaborar para o seu 
desenvolvimento e sua formação educacional. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a)Apenas I e II. 
b)Apenas II e III. 

c)Apenas I e III. 

d)I, II e III. 
 

48)Conforme o  Estatuto do Idoso, complete a 
lacuna  do  Art. 36. O acolhimento de idosos em 
situação de risco social, por adulto ou núcleo 
familiar, caracteriza a____________, para os efeitos 
legais.  

a)dependência física 

b)dependência econômica 
c)dependência mental 

d)dependência social 
 

49)Os planos de assistência social são 
instrumentos que têm o objetivo de garantir a 
melhor utilização dos recursos para realizar a 
política pública. Sobre esses planos assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a)Os planos devem levar em conta as diretrizes e 
deliberações das conferências nos três níveis de 
governo. 

b)Os planos devem partir da avaliação do que foi 
realizado no ano anterior e do que está nos planos 
plurianuais. 

c)Os planos devem ser fundamentados em 
informações da vigilância social. 

d)Os planos deverão ser organizados de acordo com 
tipos de proteção social e vigilância  socioassistencial. 
 
50)O trabalho com grupos é uma prática inerente à 
cultura profissional do assistente social e está 
presente no trabalho de campo desde seus 
primórdios. Sobre os grupos primários assinale a 
alternativa CORRETA: 

a)Suas características estão baseadas em 
relacionamentos com curta ou longa duração, alguns 
com relações mais indiretas e o conhecimento entre os 
indivíduos pode ser menor, assim como o envolvimento 
afetivo também é menor. 

b)São grupos sociais em que os indivíduos possuem 
como características básicas o fato de se conhecerem 
melhor; laços afetivos mais íntimos; grupos menores; 
informais; contatos diretos; convivência maior e as 
necessidades afetivas mais vivenciadas. 
c)São grupos sociais com  padrões, sistemas de 
valores ou linhas de referências comportamentais. 

d)Esse grupo o grupo  tem uma pouca influência na 
formação social dos indivíduos, mas consegue atender 
suas necessidades integrais e possuem características 
superiores de personalidade. 


