
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS 
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019 

ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 

Concurso 001/2019 – Arenápolis / MT 
1 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Arenápolis - MT 
Concurso Público 001/2019 

Cargos: ASSISTENTE SOCIAL 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
1. Nesta prova você encontrará 10 páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 
questões objetivas, correspondentes as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10); 
Conhecimentos Gerais (05); Matemática e Lógica (05); Conhecimentos Específicos (20). 
Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. (Se 
houver erro, comunique o fiscal); 
 
2. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. 
Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências 
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 
 
3. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou 
preta;  
 
4. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. 
Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal. Marque o cartão de respostas cobrindo 
fortemente o espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio 
cartão de respostas; 
 
5. A leitora óptica não registrara as respostas em que houver falta de nitidez e/ou 
marcação de mais de uma alternativa; 
 
6. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. 
Exceto sua assinatura e os dados solicitados, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados as respostas; 
 
7. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas; 
 
8. Você dispõe de 04h (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) 
minutos finais para marcar o cartão de respostas; 
 
9. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 hora após seu início; 
 
10.  O candidato só poderá levar esse caderno de prova, 03 horas, após seu início. 
 
11. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 
12.  Os três últimos candidatos, deverão aguardar o lacramento dos malotes contendo os 
gabaritos. 
 

BOA SORTE!!! 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

Os dois lados da medalha 
 

 Muito se engana quem acredita que o doping seja algo novo. Pesquisas apontam que Filóstrato (800 a.C.), 
filósofo grego, já conhecia os efeitos estimulantes do chá de cogumelos – bem por isso, ele venceu duas vezes a corrida 
olímpica de longa distância. Do arco e flecha ao nado sincronizado, verdade seja dita, as modalidades olímpicas se 
multiplicaram ao longo do tempo, o que fomentou a indústria esportiva e abriu as portas para a manipulação de drogas 
sintéticas e demais suplementos potencializadores. Lentava-se, a propósito, a discussão: até que ponto o doping pode 
ser fraude atribuída apenas ao esportista? 
Um caso emblemático: Lance Edward Armstrong, ex-ciclista americano, ficou famoso por ter vencido o Tour de 
France por sete vezes consecutivas, de 1999 a 2005. Glamour à parte, em 2012, Armstrong perdeu todos os títulos e foi 
afastado do ciclismo competitivo pela União Ciclística Internacional. Por quê? Apurou-se que ele usava dopagem 
bioquímica – um macroesquema que envolveu não só o atleta, mas também médicos e autoridades esportivas. 
Fica claro, então, que o lugar mais alto no pódio não é alvo apenas do atleta, nem é a única recompensa desejada pelos 
envolvidos – atletas, treinadores, técnicos, patrocinadores. Aliás, os últimos são, sem dúvida, o ponto nevrálgico da 
questão, haja vista o investimento milionário de grandes marcas nesse ou naquele atleta, o que as leva a apostas altas, 
tocadas, por vezes, a baralho viciado. Ora, dinheiro e corrupção caminham de mãos dadas, o que, fatalmente, vai 
respingar na arena, na quadra, na piscina. 
Como conciliar preparo físico, glória e mercado? Dizer que, acima de tudo, o importante é competir, a essa altura do 
campeonato, é ingênuo – a não ser que valores éticos fundamentais sejam recuperados: isso é o que espera o torcedor. 
Sanções disciplinares e multas devem ser aplicadas não só aos atletas dopados, mas também aos demais envolvidos, 
em especial os patrocinadores, sempre que houver quaisquer violações aos regulamentos prescritos pelo comitê 
olímpico. É primordial que todos assistamos a competições limpas. Afinal, medalha e marmelada não caem bem! 

Por Gislaine Buosi e João Bosco Costa 
Questão 01 - Assinale a alternativa correspondente ao gênero textual acima apresentado: 
a) Dissertativo-argumentativo; 
b) Narrativo; 

c) Descritivo; 
d) Expositivo; 

 
Questão 02 - São características do texto não literário, exceto:  
a) Linguagem impessoal (na 3ª pessoa); 
b) Linguagem conotativa; 

c) É sempre de função referencial; 
d) Objetividade 

 
Questão 03 -  

 
A tirinha acima é um exemplo de: 
a) Palavra homônima- perfeita; 
b) Palavra homônima -homófona; 

c) Palavra homônima- homógrafa: 
d) Palavra sinônima. 

 
Questão 04- Assinale a alternativa que corresponde a Polissemia: 
a)  

https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/
https://www.todamateria.com.br/texto-descritivo/
https://www.todamateria.com.br/texto-expositivo/
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b)  

 
c)  

 
d)  
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Questão 05- Assinale a alternativa que não corresponde ao campo semântico de partir: 
a) Sair/ ir embora/ dar o fora; 
b) Sumir, morrer;  

c) Passar para um plano superior/apagar 
d) Quebrar, espatifar. 

 
Questão 06- Assinale a alternativa que exemplifica a coesão referencial por elipse: 
a) Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias; 
b) Vamos à igreja no domingo. Você nos acompanha? 
c) Sara saiu essa manhã de casa. Sara foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança; 
d) “Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. ” 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 
Questão 07: A coesão referencial pode ocorrer de diversas maneiras e os mecanismos mais utilizados são: a anáfora, a 
catáfora, a elipse e a reiteração. Analise: 
"De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira que na 
certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando 
de leve por causa da esvoaçada magreza." (A hora da estrela de Clarice Lispector). 
A frase acima corresponde a uma: 
a) Anáfora; 
b) Catáfora; 

c) Reiteração; 
d) Elipse. 

 
Questão 08: Assinale a alternativa correspondente a regência verbal sem preposição: 
a) O funcionário não se lembrou da reunião; 
b) Ninguém simpatiza com ele; 

c) Você não respondeu à minha pergunta; 
d) Eu quero um carro novo. 

 
Questão 09: Assinale a alternativa que corresponde a figura de linguagem apresentada da frase abaixo: 
“O bonde passa cheio de pernas: pernas brancas pretas amarelas”. (Drummond); 
a) Catacrese; 
b) Onomatopeia; 

c) Metonímia; 
d) Sinestesia. 

 
Questão 10: Assinale alternativa em que a frase está no período simples:  
a) Razão e emoção... as duas vértices da vida; 
b) Quando você partiu minha vida ficou sem alegrias; 
c) É sua obrigação explicar o que aconteceu; 
d) Assaltou a loja e correu pela porta dos fundos.

CONHECIMENTOS GERAIS  
Questão 11 – Foi um conflito entre colonizadores e ameríndios que ocorreu entre os anos de 1555 e 1673.Nos territórios 
atuais da Bahia e do Espírito Santo. Foi resultado de conflitos iniciais de tentativa de escravização das populações 
indígenas e das entradas e bandeiras para extração e ocupação. De qual conflito trata o texto. 
a) Guerra dos Iguapes; 
b) Guerra dos Aimorés; 

c) Guerra dos Palmares; 
d) Revolta dos Bárbaros. 

 
Questão 12 – A China, uma das maiores potências mundiais, oficialmente chamada República Popular da China, é um 
país socialista e uma das civilizações mais antigas do mundo. O país, atualmente, possui a segunda maior economia e 
é o mais populoso do planeta. A cultura chinesa é repleta de tradições e particularidades. A China participa de 
organizações, tais como Organização Mundial do Comércio (OMC), BRICS, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, e é 
também membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Quantas províncias, regiões autônomas, municípios e 
regiões administrativas possui a China, respectivamente. 
a) 02 Províncias, 15 regiões autônomas, 14 municípios e 01 região administrativa; 
b) 13 Províncias, 12 regiões autônomas, 08 municípios e 03 regiões administrativas; 
c) 23 Províncias, 05 regiões autônomas, 04 municípios e 02 regiões administrativas; 
d) 23 Províncias, 02 regiões autônomas, 14 municípios e 01 região administrativa; 
 
Questão 13 – A comissão parlamentar mista de inquérito que investiga notícias falsas nas redes sociais e assédio virtual 
inicia na próxima terça-feira (22) as audiências públicas que vão embasar os trabalhos. Segundo o plano de trabalho, a 
comissão vai abordar uma série de temáticas, incluindo: 
• Conceituação e delimitação das “fake news” e seus impactos sobre setores da sociedade; 
• Cyberbullying, aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio; 
• Consequências econômicas da produção e disseminação das notícias falsas que atentam contra a democracia 
no mundo; e 
• Esquemas de financiamento, produção e disseminação de “fake news” com o intuito de lesar o processo eleitoral. 
Quem são respectivamente o(a) Presidente e relator(a) da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amer%C3%ADndios
https://pt.wikipedia.org/wiki/1555
https://pt.wikipedia.org/wiki/1673
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escraviza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entradas_e_bandeiras
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/china-uma-potencia-mundial.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-socialismo.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/china/origens-civilizacao-chinesa.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/bric.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/onu.htm
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a) Presidente a Senadora Simone Tebet e relator Deputado Federal Tulio Gadelha 
b) Presidente o Senador Ângelo Coronel e relatora a deputada Lídice da Mata; 
c) Presidente Deputado Federal Alexandre Frota e relatora Senadora Leila Barros 
d) Presidente Deputada Federal Joice Hasselman e relator Senador Romero Jucá. 
 
Questão 14 – A Emenda Constitucional da reforma da Previdência foi promulgada em sessão solene, no Congresso 
Nacional, na terça-feira (12), às 10h. A PEC 6/2019 da Presidência da República foi apresentada ao Congresso em 
fevereiro e tramitou durante oito meses. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência 
Social. A estimativa de economia com a PEC 6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em 10 anos. Dentre as alternativas 
abaixo, qual está incorreta sobre a reforma da previdência. 
a) A idade mínima estabelecida ficou 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens; 
b) O benefício da aposentadoria pago será calculado com a média de todas as contribuições previdenciárias feitas pelo 
trabalhador ao longo da vida, descartando as 20% mais baixas. 
c) As alíquotas de contribuição previdenciária que valem para os trabalhadores da iniciativa privada passarão a valer para 
quem é servidor público. A partir de agora, as alíquotas serão progressivas para todos. Quem recebe um salário maior 
contribuirá mais, proporcionalmente, para o sistema previdenciário. 
d) A idade mínima para professores (60 anos) e para policiais (55 anos), sem distinção de gênero. 
 
Questão 15 – A violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica de 
mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. Às vezes considerado um crime de ódio este tipo de violência visa 
um grupo específico, com o gênero da vítima sendo o motivo principal. Este tipo de violência é baseado em gênero, o que 
significa que os atos de violência são cometidos contra as mulheres expressamente porque são mulheres. Qual país 
americano tem o maior índice de violência contra mulheres. 
a) El Salvador;   b) Colômbia;   c) Venezuela;   d) Brasil. 
 

MATEMÁTICA E LÓGICA 
 

Questão 16 – Dois atletas renomados de Arenápolis, Antônio e Beatriz treinam juntos a anos, visando competir no 
campeonato mundial de atletismo. No treino de segunda feira, os dois foram treinar na estrada que liga Arenápolis a 
Denise. Antônio saiu de um ponto X e Beatriz saiu de um ponto 1,26 km a frente. Ambos mantem ritmos uniformes e 
constantes, Antônio percorre 420 m a cada 1 minuto e 20 segundos e Beatriz, percorre no mesmo tempo 80 % da 
distância do companheiro. Sabendo que ambos iniciaram seus treinos as 04h 12 min, em que horário Antônio alcançou 
Beatriz. 
a) 4h 30min;      c) 4h 34 min;   
b) 4h 32 min;      d) 4h 36 min. 
 
Questão 17 – No Estado de Mato Grosso, um grupo de 100 amigos praticam 3 esportes: Atletismo, Basquete e 
Canoagem. Sobre os amigos temos as seguintes informações: 12 amigos praticam os 03 esportes. O número de atletas 
que praticam Atletismo e Basquete é duas vezes menos que o número dos que praticam Atletismo e Canoagem, e o 
número de atletas que praticam Basquete e Canoagem tem 2 atletas a mais do que os que praticam Atletismo e 
Canoagem. Uma informação relevante é que exatamente 26 praticam apenas Atletismo, praticam apenas Basquete e 14 
praticam apenas Basquete e 12 apenas Canoagem. Diante dessas informações quantos amigos praticam Atletismo no 
total. 
a) 26;       c) 55;    
b) 48;       d) 60.  
 
Questão 18 – O Secretário de Administração Jazon, adquiriu uma caixa de canetas azuis. Ao abrir e testar todas o 
Secretário concluiu que a razão entre o número de canetas que não escrevem e as que escrevem é 2/9. Sendo assim ele 
retirou 15 canetas que escrevem da caixa e distribuiu aos Servidores Municipais. Após isso a razão entre o número de 
canetas que não escrevem para as que escrevem passou a ser 1/4. Com base nessas informações, indique dentre as 
opções abaixo, quantas canetas havia na caixa adquirida pelo Secretário de Administração. 
a) 155 canetas;      c) 165 canetas; 
b) 160 canetas;      d) 170 canetas. 
 
Questão 19 – Com a recente habilitação do Frigorífico de Aves, União Avícola, localizado no Município de Nova 
Marilândia – MT, foram selecionados 160 candidatos, para uma entrevista, visando atender o novo mercado consumidor. 
Dos candidatos selecionados 5 % não compareceram a entrevista e 25% dos que compareceram foram contratados para 
nova atividade. Levando em consideração o número inicial de candidatos, qual % foram contratados. 
a) 23,75%;      c) 25,00 %; 
b) 24,25 %;      d) 26,25 %. 
 
 
 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_de_%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ci%C3%AAncias_sociais)
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Questão 20 – O Bar Caminho de Casa, situado em Arenápolis, fatura em média R$ 6.700,00, por dia, considerando o 
faturamento da tabela abaixo: 

Dia da 
semana 

Faturamento 

Segunda Feira R$ 4.800,00 
Terça Feira R$ 6.900,00 
Quarta Feira R$ 8.200,00 
Quinta Feira X 
Sexta Feira Y 

Sábado Z 
Considerando o exposto, podemos afirmar que a média aritmética de Quinta, Sexta e Sábado é maior que a média 
aritmética dos 6 dias informados, em aproximadamente. 
a) R$ 68,00;   b) R$ 71,00;   d) R$ 73,00   d) R$74,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questão 21: Sobre os Conselhos da Assistência Social, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os conselhos são regidos por princípios e diretrizes, visando assim, garantir um sistema de gestão 
organizado e descentralizado conforme determina a Norma Operacional Básica NOB-Suas/2005, e a Lei nº 12.435/11; 
b) Os CMAS contam com uma Secretaria Executiva, que é a unidade de apoio para o seu funcionamento, e de 
uma mesa diretora, composta por Presidente, Vice-Presidente, plenário e as comissões temáticas de trabalho. Sua 
estrutura é estabelecida mediante regimento interno que regulamenta o seu funcionamento; 
c) Dentro dos princípios da paridade, os conselhos devem ser compostos por conselheiros representantes de 
segmentos e de organizações ligadas à área de atuação da assistência social, cabendo ao governo a escolha dos 
representantes do Executivo e a sociedade civil por meio de organismos, entidades sociais ou movimentos comunitários 
organizados como pessoa jurídica, para que possam atuar de forma expressiva, na defesa dos direitos e garantia de 
políticas públicas específicas; 
d) Os conselheiros de assistência social são agentes públicos com poder de decisão nos assuntos de interesse 
coletivo, como aprovação de planos, gastos com recursos públicos e fiscalização e acompanhamento da política pública. 
Tem como função exclusiva, exercer o controle social da Política Pública de Assistência Social. 
 
Questão 22: Assinale a alternativa que não corresponde aos princípios da assistência social:  
a) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; 
b) Infimidade do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
c) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais; 
d) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
 
Questão 23 - A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 
a) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo; participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis; primazia da responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo; 
b) A centralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo; participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis; primazia da responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo; 
c) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo; participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis; infimidade da responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera de governo; 
d) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo; ausência da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis; primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo; 
 
Questão 24 - Fazem parte da organização da assistência social a proteção social especial e a proteção social básica. 
Sobre a proteção social especial, assinale a alternativa correta: 
a) Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários; 
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b) Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa desprecatar situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários; 
c) Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos 
familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos; 
d) Divisão de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a renegação de vínculos familiares 
e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 
para o enfrentamento das situações de violação de direitos; 
 
Questão 25 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente assinale a alternativa correta: 
a) Considera-se criança, a pessoa até onze anos de idade, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade; 
b) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade incompletos; 
c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade; 
d) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
 
Questão 26 - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No que concerne 
a garantia de prioridade, assinale a alternativa incorreta:  
a) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
b) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude; 
c) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) Infimidade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
 
Questão 27 - Sobre a família substituta elencada no estatuto da Criança e do Adolescente assinale a alternativa incorreta: 
a) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação 
jurídica da criança ou adolescente; 
b) Na apreciação do pedido não deverá ser levado em conta o grau de parentesco, mas a relação de afinidade ou de 
afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida; 
c) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado 
seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente 
considerada; 
d) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.  
 
Questão 28 - No que concerne a adoção de criança e de adolescente é correto afirmar que: 
a) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando; 
b) A adoção pode ser feita por procuração; 
c) Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, 
devem prevalecer os direitos e os interesses dos pais biológicos do adotando.  
d) Não é recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 4º grau pois deve ser observada a ordem de vocação hereditária. 
 
Questão 29 - Dos direitos e das responsabilidades gerais do/a Assistente Social previstos no artigo 2º do Código de Ética 
da classe, assinale a alternativa incorreta: 
a) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 
policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes; 
b) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional; 
c) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 
d) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da 
população; 
 
Questão 30 - O artigo 5º do Código de Ética prevê deveres do/a assistente social nas suas relações com os/as 
usuários/as. Das informações abaixo, assinale a correspondente ao citado: 
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a) Atravancar a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais; 
b) Preservar à população usuária de informações sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e pesquisas 
a elas referentes e a forma de sistematização dos dados obtidos; 
c) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos 
mecanismos indispensáveis à participação dos/as usuários/as; 
d) Atravancar a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os/as usuários/as, no sentido de 
agilizar e melhorar os serviços prestados; 
 
Questão 31 - De acordo com o Código de Ética é vedado ao/à assistente social: 
a) Denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam 
dignas ou possam prejudicar os/as usuários/as ou profissionais; 
b) Participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de organização da categoria que tenham 
por finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício profissional; 
c) Denunciar, no exercício da Profissão, às entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos 
competentes, casos de violação da Lei e dos Direitos Humanos, quanto a: corrupção, maus tratos, torturas, ausência de 
condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional, qualquer 
forma de agressão ou falta 35 Código de Ética de respeito à integridade física, social e mental do/a cidadão/cidadã; 
d) Intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro/a profissional, salvo a pedido desse/a 
profissional; em caso de urgência, seguido da imediata comunicação ao/à profissional; ou quando se tratar de trabalho 
multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada; 
 
Questão 32 - As infrações previstas no Código de Ética acarretarão penalidades, desde a multa à cassação do exercício 
profissional, na forma dos dispositivos legais e/ ou regimentais. Assinale a alternativa correta: 
a) A pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território 
nacional, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a 2 (dois) anos; 
b) A pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território 
nacional, pelo prazo de 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos; 
c) A pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território 
nacional, pelo prazo de 30 (trinta) dias a 3 (anos) anos; 
d) A pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território 
nacional, pelo prazo de 90 (noventa) dias a 1 (um) ano; 
 
Questão 33 - Ainda sobre as infrações analise as informações abaixo: 

I. A advertência reservada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 33 será confidencial, sendo que a advertência 
pública, suspensão e a cassação do exercício profissional serão efetivadas através de publicação em Diário Oficial e em 
outro órgão da imprensa, e afixado na sede do Conselho Regional onde estiver inserido/a o/a denunciado/a e na 
Delegacia Seccional do CRESS da jurisdição de seu domicílio; 

II. A punibilidade do assistente social, por falta sujeita a processo ético e disciplinar, prescreve em 5 (cinco) anos, 
contados da data da verificação do fato respectivo; 
III. Na execução da pena de advertência reservada, não sendo encontrado o/a penalizado/a ou se este/a, após duas 

convocações, não comparecer no prazo fixado para receber a penalidade, será ela tornada pública; 
IV. A pena de multa variará entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décuplo; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as informações apresentadas estão corretas; 
b) Todas as informações apresentadas estão incorretas. 
c) Apenas uma das informações apresentadas está correta; 
d)  Três das informações apresentadas estão incorretas; 
 
Questão 34 - Sobre o laudo social, assinale a alternativa correta: 
a) É referente a apresentação das atividades desenvolvidas na área de atuação do profissional (visitas domiciliares, 
informações e providências tomadas, bem como as suas justificativas) seu conteúdo deve ir além do burocrático, contendo 
informações relevantes ao processo interventivo, não deve, porém, somente informar, mas explicitar as razões das ações 
(encaminhamentos) tomadas ou a serem realizadas. O laudo não se trata de um boletim informativo; 
b) O laudo, quando solicitado a um profissional de Serviço social, é chamado de laudo social, recebendo esta 
denominação por se tratar de estudo e parecer cuja finalidade é subsidiar uma decisão, via de regra, judicial. Ele é 
realizado por meio do estudo social e implica na elaboração de uma perícia e emissão de um parecer. Para sua 
construção o profissional faz uso dos instrumentos e técnicas pertinentes ao exercício da profissão, sendo facultado a ele 
a realização de tantas entrevistas, contatos, visitas, pesquisa documental e bibliografia que considerar necessárias para 
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análise e a interpretação da situação em questão e a elaboração de parecer. Assim, o laudo é o estudo social, realizado 
com base nos fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e técnico operativo, próprios do serviço social, e com 
finalidade relacionada a avaliações e julgamento. 
c) O laudo resulta de um estudo mais minucioso e aprofundado sobre determinada problemática, que contém um 
parecer bem fundamentado acerca de determinada problemática atendida pelo profissional. O laudo oferece elementos de 
base social para formação de um juízo e tomada de decisão que envolve direitos fundamentais e sociais; 
d) É uma das partes que integram o estudo social, onde o assistente social, tomando por base os dados coletados 
ao longo do estudo social, cuja análise sempre se dá à luz do referencial teórico, é onde o profissional expressa a sua 
posição técnica de como alguma situação em questão (que gerou o estudo social) poderá ser solucionado. 
 
Questão 35 - A Política de gestão da assistência social é composta por planejamento, plano, programa, projeto. Sobre o 
plano, assinale a alternativa correta: 
a) É o documento que indica um conjunto de projetos cujos resultados permitem alcançar o objetivo maior de uma 
política pública; 
b) Documento mais abrangente e geral, que contém estudos, análises situacionais ou diagnósticos necessários à 
identificação dos pontos a serem atacados, dos programas e projetos necessários, dos objetivos, estratégias e metas a 
serem desenvolvidos; 
c) É a menor unidade do processo de planejamento. É um instrumento técnico administrativo de execução em 
espaços públicos ou provados; 
d) Organização das variáveis conjunturais que compõem a realidade, aliadas a métodos, técnicas e estratégias 
eficazes, se constitui em instrumentos fundamentais para que se possa atingir objetivos com recursos escassos. 
 
Questão 36: Sobre o Serviço Social e a interdisciplinaridade, analise: 
I- Ao integrar a equipe dos/as trabalhadores/as no âmbito da política de Assistência Social, os/as profissionais 
devem criar ações individualizadas de enfrentamento a essas situações, com vistas a reafirmar um projeto ético e 
sociopolítico de uma nova sociedade, que assegure a divisão equitativa da riqueza socialmente produzida. 
II- A atuação interdisciplinar requer construir uma prática político-profissional que possa dialogar sobre pontos de 
vista diferentes, aceitar confrontos de diferentes abordagens, tomar decisões que decorram de posturas éticas e políticas 
pautadas nos princípios e valores estabelecidos nos Códigos de Ética Profissionais; 
III- A interdisciplinaridade, que surge no processo coletivo de trabalho, demanda uma atitude ante a formação e 
conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das competências, atribuições, habilidades, possibilidades e limites 
das disciplinas, dos sujeitos, do reconhecimento da necessidade de diálogo profissional e cooperação; 
IV- O trabalho de assistentes sociais, psicólogos/as e pedagogos/as, que constituem as principais profissões hoje 
atuantes no SUAS, requer interface com as políticas da Saúde, Previdência, Educação, Trabalho, Lazer, Meio Ambiente, 
Comunicação Social, Segurança e Habitação, na perspectiva de mediar o acesso dos/as cidadãos/ãs aos direitos sociais; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todos os itens apresentados estão incorretos; 
b) Todos os itens apresentados estão corretos; 
c) Apenas um dos itens estão incorretos. 
d) Apenas dois dos itens estão corretos; 
 
Questão 37: Processo metodológico de especificidade do assistente social, “...que tem por finalidade conhecer com 
profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção 
profissional"( CFESS, 2007,p.42). Quando o trabalho de investigação do profissional do Serviço Social constitui- se com 
objetivo de formar prova para subsidiar decisões:  
a) Deixa de ser tão somente um estudo social e toma característica de relatório Social; 
b) Deixa de ser tão somente um estudo social e toma característica de laudo social. 
c) Deixa de ser tão somente um estudo social e toma característica de parecer social; 
d) Deixa de ser tão somente um estudo social e toma característica de perícia social; 
 
Questão 38: Sobre o dever do Assistente Social nas suas relações com os usuários, analise as alternativas e marque (V) 
para verdadeiro e (F) para falso: 
(    ) Evitar a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os/as usuários/as, no sentido de agilizar 
e melhorar os serviços prestados; 
(     ) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais;  
(   ) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, 
respeitando democraticamente as decisões dos/as usuários/as, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças 
individuais dos/as profissionais, resguardados os princípios do Código; 
(  ) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos 
mecanismos indispensáveis à participação dos/as usuários/as; 
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(    ) Não devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de que estes possam 
usá-los para o fortalecimento dos seus interesses; 
(    ) Fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço 
Social e as suas conclusões, resguardado o sigilo profissional; 
Assinale a Alternativa correta:  
a) V, F, V, V, V, F; 
b)          V, V, V, F, V, F; 

c) F, V, V, V, F, V; 
d) V, V, V, F, F, V; 

 
Questão 39: O Assistente Social é um profissional de extrema importância para a sociedade, principalmente em função 
da rapidez com que as transformações socioeconômicas ocorrem na atualidade. O desafio de vencermos a desigualdade 
social, cada vez mais crescente, demanda pessoas capacitadas especificamente para isso, atuando na viabilização de 
soluções para as situações de vulnerabilidade em que se encontra hoje grande parte da nossa sociedade. Sobre a história 
da Assistência Social, assinale a alternativa incorreta:  
a) O surgimento do Serviço Social no Brasil, bem como, sua institucionalização, está inserido nas décadas de 1830 e 
1840, e não deve ser entendido como um acontecimento isolado ou natural, pelo contrário, deve ser considerado o 
resultado de dois processos que, relacionados, geraram as condições sócio-históricas necessárias para que a profissão 
iniciasse seu percurso histórico no cenário brasileiro. 
b) Em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que serviria como órgão de colaboração junto ao 
Estado, para cuidar dos Serviços de Assistência Social.  No decorrer da década de 1940, as tendências positivistas e 
sociais ganharam cada vez mais força, mas a partir de 1955, o social vai passar a ser mínimo, e o capital máximo, com a 
busca de uma expansão econômica que engendra a ideologia desenvolvimentista, que tem, como proposta, 
um crescimento econômico acelerado, para atingir prosperidade, grandeza material, a paz e a ordem social, tendo, como 
objetivo central, superar o estágio transitório do subdesenvolvimento e do atraso e acompanhar as grandes potências 
mundiais. 
c) Na década de 1960, acontece a expansão da profissão do assistente social. Essa época é a renovação do serviço 
social, época também em que grandes mudanças ocorreram na vida social, econômica, política e cultural brasileira. 
Busca-se uma reatualização do tradicionalismo profissional, quanto de uma busca de ruptura com o conservadorismo. O 
serviço social se laiciza e passa a estabelecer uma interlocução com as ciências sociais e se aproxima dos movimentos 
de esquerda. 
d) O movimento político ocorrido no Brasil em 1930 – conhecido como Revolução de 30 – inaugura um período de 
intervenção social da Igreja nunca antes visto. A partir da queda da República Velha, a Igreja busca uma reaproximação 
com o Estado. No ano de 1931, duas grandes demonstrações de força são engendradas pela hierarquia Católica na 
cidade do Rio de Janeiro – àquela época, Capital da República –, por meio destas ações tentará fazer com que o novo 
regime entenda a sua indispensabilidade, estipulando, também, o preço de seu apoio. 
 
Questão 40:  A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, 
que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. Sobre os objetivos da assistência social analise os as informações 
abaixo: 

I. A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais;  
II. A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos; 
III. Vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a 

ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto; 
b) Apenas os itens I e III estão corretos; 
c) Todos os itens estão incorretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

 
 

 “O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia”.  
Robert Coller 

Boa Sorte !!! 
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