
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 
ASSISTENTE SOCIAL  
NA ÁREA DA PSICOLOGIA  DOS RECURSOS HUMANOS

 

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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa que CORRESPONDE a um 
predicado verbo-nominal: 

a)Os estudantes discutiam fervorosamente.       
b)Os professores divulgaram a notícia aos alunos.        

c)Aquela professora continua amargurada.       
d)Os alunos liam o texto atentos.        
 
2)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque exerce a função de objeto direto: 

a)Nunca lhe perguntei nada.     

b)Atualmente, a poupança rende 2,97%.  
c)Desejo-te muitos anos de vida.      

d)Gostava de tirar uma soneca depois do almoço.     
 

3)Assinale a alternativa na qual o elemento em 
destaque NÃO representa um adjunto adnominal na 
oração:  

a)Naquela cidade, há uma festa japonesa que acontece 
sempre em agosto.     
b)O diálogo constrói os relacionamentos.     

c)Aquele carro pode percorrer até duzentos e quarenta 
quilômetros em uma hora.  

d)A criança chorava de dor.   
 
4)Assinale a alternativa que CORRESPONDE à 
classificação do termo acessório em destaque a 
seguir: 

“Pioneiros do estudo da radioatividade, Marie e 
Pierre Curie ganharam o prêmio Nobel de Física de 
1903.”  

(Faraco & Moura, 2003, p. 461) 

a)Adjunto adnominal.     
b)Aposto.     

c)Adjunto adverbial.    
d)Vocativo.   
 
5)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação das orações coordenadas em 
destaque no excerto a seguir: 

“A enfermeira, que ainda estava curvada sobre o 
advogado e se ocupava em esticar as cobertas do 
lado da parede, virou apenas a cabeça e respondeu 
num tom calmo que contrastava estranhamente 
com as palavras do tio, entrecortadas pela raiva e 
pela rapidez [...]” 

(Franz Kafka, em “O processo”, 1985) 

a)Orações coordenadas alternativas.     
b)Orações coordenadas conclusivas.   

c)Orações coordenadas adversativas.   
d)Orações coordenadas aditivas.    
 
6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
número de orações e de períodos no poema a 
seguir: 

“João amava Teresa que amava Raimundo que 
amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. João foi para 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.” 

(“Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, em 
“Sentimento do mundo”, 2000) 

 

a)O poema contém dois períodos, com seis orações 
em cada um deles.  

b)O poema contém três períodos, com doze orações no 
total.     

c)O poema contém dois períodos, com treze orações 
no total.   

d)O poema contém três períodos, com seis orações no 
primeiro e sete orações no segundo.   
 
7)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da vírgula: 

a)Na oração, “Carlos não comprou, um livro naquele 
shopping”, o emprego da vírgula está incorreto, pois um 
verbo e seu complemento, como o objeto direto “um 
livro”, não podem ser separados por vírgula.     

b)Na oração “Juliana, onde está aquele casaco que eu 
te emprestei?”, o emprego da vírgula está incorreto, 
pois vocativos não podem ser separados das orações 
por meio de vírgula.    

c)Na oração “Márcia chegou, falou com o pai, foi 
embora”, o emprego da vírgula está incorreto, pois 
orações coordenadas não podem ser totalmente 
separadas por vírgula, havendo o uso obrigatório de ao 
menos uma conjunção.        
d)Na oração “Quando saí de casa, meu irmão chegou”, 
o emprego da vírgula está incorreto, pois uma oração 
subordinada deslocada para o início do período nunca 
é separada da oração principal por meio de vírgula.  
 

8)Assinale a alternativa que justifique corretamente 
o uso das aspas no termo em destaque na oração a 
seguir: 

As empresas que possuem “know-how” são as que 
mais se destacam no mercado. 

a)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de uma citação.   

b)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de um neologismo.   

c)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de um estrangeirismo.   
d)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de uma gíria.   
 
9)Assinale a alternativa CORRETA com relação às 
regras de concordância nominal apresentadas pela 
norma-padrão da língua portuguesa: 

a)A oração “Ela tinha fabuloso raciocínio e inteligência” 
está correta, pois é possível que o adjetivo “fabuloso”, 
anteposto aos substantivos “raciocínio” e “inteligência”, 
concorde com o substantivo mais próximo a ele.    

b)A oração “Sua alegria e seu entusiasmo eram 
animadores” está incorreta, pois o adjetivo posposto 
aos substantivos e que funciona como predicativo de 
um sujeito composto não pode concordar com os dois 
substantivos.    

c)A oração “É proibida entrada” está correta, pois a 
concordância entre “proibida” e “entrada” é obrigatória, 
uma vez que o substantivo “entrada” não está 
acompanhado do artigo “a”.   

d)A oração “A refeição está incluso neste preço” está 
correta, pois o adjetivo “incluso”, que funciona como um 
predicativo do sujeito, é sempre invariável.   
 

10)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego das regras de regência verbal 
apresentadas pela norma-padrão da língua 
portuguesa: 



 

a)Ele sempre agradava o cachorro quando chegava em 
casa.    

b)A propaganda lançada ontem pretendia chamar aos 
telespectadores para as compras.    

c)Os alunos devem proceder o reajuste anunciado pela 
faculdade.    

d)Eu simpatizo às ideias daquele livro que você me deu 
de presente.  
 
11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da figura de sintaxe presente nos 
trechos em destaque no excerto a seguir:  

“Primeiro vamos lá embaixo no córrego; 
pegaremos dois pequenos carás dourados. E como 
faz calor, veja, os lagostins saem da toca. Quer ir 
de batelão, na ilha, comer ingás? [...]” 

(BRAGA, 1964 apud AZEREDO, 2013, p. 491) 

a)Hipérbato.     

b)Anástrofe.    
c)Elipse. 
d)Anacoluto.  
 
12)Assinale a alternativa CORRETA com relação às 
regras de concordância verbal apresentadas pela 
norma-padrão da língua portuguesa: 

a)A oração “A maior parte dos entrevistados discordou 
do resultado da pesquisa” está incorreta, pois o verbo 
“discordou” precisa, obrigatoriamente, concordar com 
“entrevistados”, portanto, o correto seria “A maior parte 
dos entrevistados discordaram do resultado da 
pesquisa”.       

b)A oração “Estados Unidos negociam com a Espanha” 
está correta, pois o verbo “negociam” precisa concordar 
com “Estados Unidos”, um nome que só existe no 
plural, mesmo que esse nome não venha 
acompanhado pelo artigo “os”.     

c)A oração “A turma assumiram o comando da reunião 
dos estudantes” está correta, pois substantivos 
coletivos como “turma” exigem a presença de um verbo 
no plural.    

d)A oração “Espalhavam-se flores por todo o bairro” 
está correta, pois essa oração está na voz passiva, na 
qual o verbo “espalhavam” concorda com o sujeito 
“flores”, e o “se” é uma partícula apassivadora.   
 
13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da figura de linguagem presente na 
expressão em destaque no excerto a seguir:  

“A Noite é uma enorme Esfinge de granito negro 
[...]” 

(QUINTANA, 2005 apud AZEREDO, 2013, p. 484) 

a)Metonímia.     

b)Metáfora.    
c)Catacrese. 

d)Antonomásia.  
 

14)Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna a seguir, a fim de que o 
excerto apresente um sentido coerente:  

“A sobrevivência dos pescadores daquela pequena 
vila estava __________ pelas mudanças climáticas 
aceleradas e catastróficas dos últimos tempos.”   

a)garantida     

b)atenta 
c)merecida    

d)ameaçada   
 

15)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da oração em destaque a seguir: 

 
“Era preciso atualizar o aplicativo do celular.” 

a)Oração subordinada adverbial causal.     
b)Oração subordinada reduzida de infinitivo.   

c)Oração subordinada adjetiva.  
   d)Oração subordinada reduzida de particípio. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)Na bandeira do munícipio de  Salesópolis- sp  
encontra-se o seguinte  mapa: 

a)Do  estado de São Paulo. 
b)Do  município  de Salesópolis. 

c)Mapa Mundi. 
d)Mapa do  Brasil. 
 
17)O munícipio de  Salesópolis –SP  faz parte de 
qual mesorregião paulista?  

a)Mesorregião Metropolitana de São Paulo. 
b)Mesorregião do Vale do Paraíba. 

c)Mesorregião do Litoral sul paulista. 
d)Mesorregião de Guararema. 
 
18)As xerófitas são vegetações adaptadas a 
escassez de água, característica essa que enquadra 
melhor a qual bioma do Brasil?  

a)Mata atlântica. 

b)Pantanal. 
c)Caatinga. 

d)Amazônia. 
 

19)Qual era o objetivo da Revolução 
Constitucionalista de 1932? 

a)Aprovar uma nova constituição e derrubar a 
constituição vigente que havia sido feita na época do 
Brasil império. 

b)Gerar fundos para que o país superasse a crise de 
1929. 
c)Eleger o presidente Getúlio Vargas e revogar a 
Assembléia Nacional Constituinte de 1931. 

d)Derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e 
convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. 

 
20)É sabido que o Tocantins é o mais novo Estado 
brasileiro, surgido em 1988 com a promulgação da 
constituição brasileira, sendo assim, anterior a 
esse fato, Tocantins fazia parte de qual Estado?  

a)Pará. 
b)Maranhão. 

c)Mato Grosso. 
d)Goiás. 
 
21)O termo “Fronteira Agrícola” é utilizado para: 

a)Designar o avanço da produção agropecuária sobre o 
meio natural. 

b)Designar o avanço do meio natural sobre a produção 
agropecuária. 

c)Divisa entre Países com diferentes tipos de produção. 

d)Divisa entre Estados com diferentes tipos de 
produção. 

 
22)O Estado de São Paulo possui divisa com quais 
outros Estados brasileiros? 

a)Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de 



 

Janeiro. 

b)Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 
Rio de Janeiro.  
c)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. 

d)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de 
Janeiro. 

 
23)Com relação às entradas e bandeiras que 
ocorreram no Estado de São Paulo, é CORRETO 
afirmar que: 

a)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas pelo rei, principalmente 
paulistas. 

b)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do Interior em direção ao 
Litoral do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 

c)As Bandeiras eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As Entradas eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 

d)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 
 

24)Sobre a revolução verde ocorrida no Brasil a 
partir da década de 1960 é CORRETO afirmar que: 

a)Foi uma revolução armada em defesa da Amazônia. 
b)Está relacionada às mudanças das técnicas na 
produção agropecuária. 

c)Foi uma revolução pacífica em defesa da Amazônia 
d)Foi quando o exército (verde) teve um embate contra 
a união soviética. 

 
25)Sobre o regime de precipitações do Brasil é 
INCORRETO afirmar que: 

a)As chuvas são escassas na região do semi árido 
brasileiro. 

b)As chuvas na região da Amazônia são abundantes. 
c)É impossível nevar no Brasil. 

d)É possível nevar no Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26)O ato de planejar é uma ação racional que faz 
parte do cotidiano do trabalho do Assistente Social. 
Ele permite que os profissionais façam previsão de 
recursos necessários para a execução de suas 
ações, evitando, assim, a ausência de materiais, 
mão-de-obra e capital. O planejamento se organiza 
por operações complexas e interligadas, sendo ele 
realizado por processos. Sobre as fases do 
planejamento, assinale a alternativa CORRETA: 

a)A reflexão é a primeira fase do planejamento, ela diz 
respeito a operação crítica dos processos e dos efeitos 
da ação planejada, com vistas ao embasamento do 
planejamento de ações posteriores. 

b)A ação é a penúltima fase do planejamento e se 
refere à execução das decisões, é o foco central do 
planejamento, orienta-se por momentos que a 
antecedem e é subsidiada pelas escolhas efetivadas na 

operação anterior, quanto aos necessários processos 
de organização. 

c)A retomada de reflexão é a última fase do 
planejamento, ela diz respeito ao conhecimento de 
dados, à análise e estudo de alternativas, à superação 
e reconstrução de conceitos e técnicas de diversas 
disciplinas relacionadas com a explicação e 
quantificação dos fatos sociais. 

d)A decisão é a terceira fase do planejamento e se 
refere à escolha de alternativas, à determinação de 
meios e à definição de prazos.  
 
27)A participação popular exerce um importante 
papel na formação das políticas públicas. Essa 
participação pode ser direta (como acontece, por 
exemplo, pela iniciativa popular legislativa, 
referendo e o plebiscito) e indireta (ocorre nos 
conselhos, por exemplo). Sobre a participação da 
população na formação e condução da gestão das 
políticas públicas, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a)As pesquisas de satisfação, os serviços que recebem 
sugestões e reclamações por telefone ou internet e as 
ouvidorias não são formas de participação da 
população na gestão das políticas públicas.  

b)O orçamento participativo é uma forma de 
participação da população na administração pública, 
que, como o próprio nome nos indica, tem como pauta 
o orçamento, ou seja, o gasto de capital e, por vezes, 
as despesas correntes em todas as áreas de políticas 
pública, seu papel institucional é incorporar as 
preferências das pessoas durante encontros 
desenhados para fixar prioridades de gastos. 

c)São exemplos de conselhos: Conselho Municipal de 
Assistência Social, Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de 
Direitos do Idoso, Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Conselho Municipal de Direitos Humanos, 
Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais e Conselho 
Municipal de Cultura.  

d)Os conselhos, de saúde e de educação por exemplo, 
cumprem principalmente o papel de discutir a provisão 
de serviços na cidade e de fiscalizar a gestão pública 
municipal. 
 
28)A Lei Orgânica de Assistência Social estabelece 
que a Proteção Social, ofertada por meio da Política 
de Assistência Social, deve ser organizada por 
níveis de proteção, isto é, básica e especial – que 
se subdivide em média e alta complexidade. Para 
ofertar a proteção social, essa legislação, prevê a 
oferta de ações desenvolvidas em equipamentos 
conforme seus níveis. Sobre o Centro de 
Referência da Assistência Social e Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social, 
assinale a alternativa CORRETA:  

a)O Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS – desenvolve serviços pertinente a 
proteção social básica visado, sobretudo, a prevenção 
da ruptura de vínculos.  

b)O Centro de Referência da Assistência Social é um 
equipamento da proteção social especial que oferta 
ações as pessoas que se encontram em riscos por 
vivenciar algum tipo de violação de direitos.  

c)Tanto o Centro de Referência da Assistência Social 



 

quanto o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social são equipamentos inerente ao 
Sistema Único de Assistência Social que desenvolvem 
ações da Política de Assistência Social.  

d)O espaço do Centro de Referência da Assistência 
Social e do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social devem ser compatíveis com as 
ações neles desenvolvidas, como atendimento 
particularizado, grupais, entre outros, garantindo a 
inacessibilidade aos idosos e pessoas com deficiência. 
 

29)Está previsto no Estatuto do Idoso: 

a)A participação dos idosos em atividades culturais e 
de lazer será proporcionada mediante descontos de 
pelo menos 40% (quarenta por cento) nos ingressos 
para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, 
bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. 

b)Nos programas habitacionais, públicos ou 
subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, 
observado, entre outros, a reserva de pelo menos 5% 
(cinco por cento) das unidades habitacionais 
residenciais para atendimento aos idosos. 

c)No sistema de transporte coletivo interestadual 
observar-se-á, nos termos da legislação específica será 
concedido desconto de 50% (cinquenta por cento), no 
mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou 
inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

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, as quais deverão 
ser posicionadas de forma a garantir a melhor 
comodidade ao idoso. 
 

30)A Política Nacional para a Integração da Pessoa 
com Deficiência estabelece que as empresas com 
cem ou mais empregados está obrigada a 
preencher uma porcentagem específica de seus 
cargos com beneficiários da Previdência Social 
reabilitados ou com pessoa portadora de 
deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

a)Até duzentos empregados, dois por cento.  
b)De duzentos e um a quinhentos empregados, quatro 
por cento. 

c)De quinhentos e um a mil empregados, seis por 
cento. 

d)Mais de mil empregados, oito por cento. 
 
31)A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos às quais políticas: 

a)À saúde. 

b)À saúde e a assistência social. 
c)À previdência e a assistência social. 

d)À saúde, à previdência e à assistência social. 
 

32)Em relação ao exposto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, assinale a alternativa correta: 

a)A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 24 (vinte e quatro meses), salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela autoridade 
judiciária. 
b)Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 

programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) 
meses, devendo a autoridade judiciária competente, 
com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou pela colocação em família substituta. 

c)Os dirigentes de entidades que desenvolvem 
programas de acolhimento familiar ou institucional 
remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 
(seis) meses, relatório circunstanciado acerca da 
situação de cada criança ou adolescente acolhido e 
sua família. 

d)A prestação de serviços comunitários consiste na 
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 
período não excedente a doze meses, junto a 
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais. 
 
33)Verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente algumas medidas, assinale a 
alternativa que apresenta a definição da 
Advertência: 

a)Admoestação verbal, que será reduzida a termo e 
assinada. 

b)Consiste na realização de tarefas gratuitas de 
interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, 
escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem 
como em programas comunitários ou governamentais. 

c)Adotada sempre que se afigurar a medida mais 
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar 
o adolescente. 

d)Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 
princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
 

34)Das Relações com as Instituições 
Empregadoras, assinale a alternativa que apresenta 
um dever do Assistente Social: 

a)Ter livre acesso à população usuária. 
b)Ter acesso a informações institucionais que se 
relacionem aos programas e políticas sociais e sejam 
necessárias ao pleno exercício das atribuições 
profissionais. 

c)Integrar comissões interdisciplinares de ética nos 
locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se 
refere à avaliação da conduta profissional, como em 
relação às decisões quanto às políticas institucionais. 

d)Programar, administrar, executar e repassar os 
serviços sociais assegurados institucionalmente. 
 
35)Ao colocar como uma das categorias centrais a 
matricialidade sociofamiliar, o SUAS, impõe que se 
atente para algumas questões, assinale a 
alternativa que apresenta uma dessas questões: 

a)Arranjos familiares diversos é sempre uma 
característica das famílias com grande poder aquisitivo.  

b)A família é um grupo de afeto básico, capaz de 
oferecer a seus membros as condições fundamentais 
para o seu desenvolvimento pleno.  

c)As metodologias adotadas para o atendimento às 
famílias nem sempre precisam ser revisadas.  

d)Não há necessidade de compreender as famílias com 
suas singularidades e com o seu pertencimento a uma 



 

classe social. 
 

36)As questões que envolvem a regulação e a 
gestão do trabalho no SUAS devem ser tratadas a 
partir de uma perspectiva de totalidade, que 
contemple pelo menos três dimensões, assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma dessas 
dimensões: 

a)As atividades desenvolvidas pelo conjunto de seus 
trabalhadores. 

b)As condições materiais, institucionais, físicas e 
financeiras. 

c)Os instrumentos necessários ao adequado exercício 
profissional. 

d)A matricialidade sociofamiliar. 

 
37)A Lei Orgânica de Assistência Social estabelece 
que a organização da assistência social tem como 
base alguns princípios e diretrizes, assinale a 
alternativa que apresenta uma diretriz: 

a)Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações na esfera de governo municipal. 

b)Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis; 
c)Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de saúde em cada esfera de governo. 

d)Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 
para sua concessão. 
 
38)O Benefício de Prestação Continuada deve ser 
revisto a cada:  

a)1 (um) ano para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem. 

b)2 (dois) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem. 

c)3 (três) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem. 
d)4 (quatro) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem. 

 
39)A política Nacional de Assistência Social prevê 
que a Proteção Social de Média Complexidade 
desenvolverá quais serviços: 

a)Programa de Atenção Integral às Famílias; Programa 
de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da 
pobreza; Centros de Convivência para Idosos; Serviços 
para crianças de 0 a 6 anos, que visem o 
fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de 
brincar. 

b)Atendimento Integral Institucional; Casa Lar; 
República; Casa de Passagem; Albergue; Família 
Substituta; Família Acolhedora; Medidas 
socioeducativas restritivas e privativas de liberdade 
(semiliberdade, internação provisória e sentenciada); e 
Trabalho protegido. 

c)Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; Plantão 
Social; Abordagem de Rua; Cuidado no Domicílio; 
Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade 
das pessoas com deficiência; Medidas socioeducativas 
em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunidade 
– PSC e Liberdade Assistida – LA). 

d)Serviços socioeducativos para crianças, 
adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos, 

visando sua proteção, socialização e o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários; Programas de 
incentivo ao protagonismo juvenil, e de fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários; Centros de 
informação e de educação para o trabalho, voltados 
para jovens e adultos. 

 
40)Assinale uma alternativa que não apresenta um 
eixo estruturante do SUAS: 

a)Matricialidade Sociofamiliar. 

b)Descentralização político-administrativa e 
Territorialização. 

c)Novas bases para a relação entre Estado e 
Sociedade Civil. 

d)Recursos materiais. 

 
41)Os serviços socioassistenciais no SUAS são 
organizados segundo algumas referências, assinale 
a alternativa que NÃO apresenta uma dessas 
referências: 

a)A Informação, o Monitoramento e a Avaliação. 

b)A Vigilância Social. 
c)A Proteção Social. 

d)Defesa Social e Institucional. 
 
42)No âmbito da saúde, os Assistentes Sociais 
atuam em alguns eixos, assinale a alternativa que 
não apresenta esses eixos: 

a)Atendimento direto aos usuários. 
b)Mobilização, participação e controle social. 

c)Investigação, planejamento e gestão. 
d)Assessoria, qualificação e perícia social.  
 
43)A Política Nacional de Saúde Mental apresenta, 
entre outros, os níveis de complexidade que regem 
os equipamentos e serviços de saúde. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta os 
equipamentos que estão classificados como nível 
secundário:  

a)Hospitais Gerais e Hospitais Psiquiátricos 
Especializados. 

b)Unidade Básica de Saúde. 

c)Assistência Multidisciplinar de Média Complexidade 
em Saúde Mental (AMENT), Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e Serviços de Urgência e 
Emergência. 

d)Unidade de Acolhimento (UA), Serviço Residencial 
Terapêutico (SRT) e Comunidade Terapêutica. 

 
44)O controle social no âmbito da saúde permite 
que a sociedade participe da Gestão do SUAS, o 
que representa um avanço relevante para a política 
pública de saúde brasileira. Assinale a alternativa 
que apresenta as instâncias colegiadas: 

a)Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

b)Plano Nacional de Saúde e Fundo Nacional de 
Saúde. 

c)Organizações da Sociedade Civil e Organizações 
Governamentais. 
d)Centro de Referência da Assistência Social e Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social. 
 
45)A Lei Orgânica de Assistência Social apresenta 
algumas definições importantes, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito de Programas 
de Assistência Social: 

a)Provisões suplementares e provisórias que integram 



 

organicamente as garantias do Suas e são prestadas 
aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública. 

b)Atividades continuadas que visem à melhoria de vida 
da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas. 

c)Compreendem ações integradas e complementares 
com objetivos, tempo e área de abrangência definidos 
para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os 
serviços assistenciais. 

d)Compreendem a instituição de investimento 
econômico-social nos grupos populares, buscando 
subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que 
lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestão para melhoria das condições gerais de 
subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, 
a preservação do meio-ambiente e sua organização 
social. 
 

46)De acordo com o Estatuto do Idoso a garantia de 
prioridade compreende: 

a)Atendimento preferencial imediato e coletivo junto 
aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços 
à população. 

b)Preferência na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas não específicas. 

c)Priorização do atendimento do idoso asilar, em 
detrimento da sua própria família. 

d)Prioridade no recebimento da restituição do Imposto 
de Renda. 

 
47)Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino fundamental comunicarão ao Conselho 
Tutelar os casos de: 

a)Elevados níveis de repetência.  

b)Maus-tratos envolvendo os professores. 
c)Reiteração de faltas justificadas e de evasão escolar. 

d)Rejeição da alimentação ofertada na escola. 
 

48) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para a candidatura a membro do 
Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 
requisitos: 

a)Idade superior a vinte anos. 
b)Reconhecida idoneidade moral. 

c)Residir próximo ao Conselho Tutelar. 
d)Ensino Superior completo em Serviço Social. 
 
49)Os casos de suspeita ou confirmação de 
violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde 
públicos e privados à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente comunicados por 
eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 

a)Autoridade policial; Ministério Público; Conselho 
Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; e 
Conselho Nacional do Idoso. 

b)Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho 
Municipal de Saúde e Conselho Municipal do Idoso. 
c)Unidade Básica de Saúde; Centro de Referência da 
Assistência Social e Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social. 
d)Apenas ao Centro de Referência Municipal de 
Assistência Social. 
 

50)O Código de Ética do Assistente Social 
estabelece que substituir profissional que tenha 
sido exonerado/a por defender os princípios da 
ética profissional, enquanto perdurar o motivo da 
exoneração, demissão ou transferência, é: 

a)Um direito do Assistente Social. 

b)Um dever do Assistente Social. 
c)Vedado ao Assistente Social. 

d)Uma opção do Assistente Social. 


