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CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DEL-REI/MG 
EDITAL Nº 01/2021 

502 - ASSISTENTE SOCIAL 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 40(quarenta) questões de Múltipla Escolha, 

cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a 

impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.  

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração das provas será de 03h00min (três horas), incluído nesse tempo a distribuição da prova, a leitura das 

instruções e o preenchimento da Folha de Respostas das provas, sendo responsabilidade do candidato observar 

o horário estabelecido. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Prova e o Gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será disponibilizado no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 24/10/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

 

Área de Conhecimento 

Português 
Raciocínio  

Lógico 

Conhecimentos 

Gerais 

Noções de 

Informática  
Legislação 

Conhecimentos 

Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 3,0 cada 11 a 15 2,0 cada 16 a 20 2,0 cada 21 a 25 2,0 cada 26 a 30 2,0 cada 31 a 40 3,0 cada 

Total de Pontos 100,0 

24/10/2021 14h30 às 17h30 
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 Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa 

da prova. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta. 
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PORTUGUÊS 

Cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea 

A cavidade foi descoberta depois de uma gigantesca explosão de uma estrela 

(AFP) 

 

Astrônomos descobriram na Via Láctea uma cavidade gigante cercada por duas nebulosas, as nuvens de 

Perseu e Touro, que apareceram após ao menos uma gigantesca explosão de uma estrela - de acordo com um 

estudo publicado nesta quarta-feira (22/9). 

As nuvens moleculares de Perseu e Touro, como são chamadas, há muito tempo são escrutinadas, devido 

à sua proximidade com a Terra - entre 500 e 1.000 anos-luz de distância, uma palha na escala de nossa Via 

Láctea, que tem mais de 80.000 anos-luz em diâmetro. 

Mas também porque abrigam berçários estelares, formados graças à mistura de gás molecular e poeira 

que compõe essas nuvens. Finalmente, porque essas nebulosas pareciam estar ligadas por uma espécie de 

filamento. Uma posterior observação descartou essa ligação por suas respectivas distâncias de nosso planeta. 

"O engraçado sobre essas duas nuvens", explicou à AFP o pesquisador Shmuel Bialy, do Harvard Center 

for Astrophysics and the Smithsonian, é que "descobrimos que elas estão, sim, conectadas, mas não da maneira 

que imaginávamos, e sim através de uma cavidade gigante". 

Esta foi a primeira vez que cientistas conseguiram desenhar um mapa tridimensional de tal estrutura, 

batizado de "Per-Tau Shell". Para isso, contaram com a ajuda de avançadas técnicas de cálculo e de imagem e, 

especialmente, de um mapa de gases moleculares de uma região maior, desenhado com dados do telescópio 

espacial europeu Gaia. 

É preciso imaginar uma "espécie de esfera, cujo interior seria vazio", segundo Bialy, uma "superbolha", 

como é chamada, com um diâmetro de cerca de 500 anos-luz (cerca de 4,7 milhões de bilhões de km), cujo 

envelope externo seria parcialmente formado pelas duas nuvens de Perseu e Touro. 

O interior da cavidade contém um pouco de poeira, "mas com uma densidade muito baixa em 

comparação com a das nuvens", disse à AFP o cosmólogo e astrofísico Torsten Ensslin, professor associado do 

Instituto Alemão Max Planck. 

- "Periferia" solar - 

 

Ele foi coautor com Shmuel Bialy, autor principal, deste estudo publicado no Astrophysical Journal 

Letters. É um dos cientistas que fizeram, em 2019 e 2020, o primeiro mapa 3D de nuvens de poeira a uma curta 

distância do nosso Sol. E isso graças aos dados de Gaia sobre a posição e as características de mais de 5 milhões 

de estrelas nesta "periferia" solar. 

E é uma colega de Bialy, Catherine Zucker, pós-doutoranda e astrofísica, que assina um segundo estudo 

sobre o assunto para explicar como os cientistas têm feito bom uso deste mapa, com a ajuda de algoritmos 

desenvolvidos em parte sob sua direção. 

"Esta é a primeira vez que podemos usar visualizações reais em 3D, e não simulações, para comparar a 

teoria à observação e estimar quais teorias funcionam melhor" para explicar de onde veio essa cavidade gigante 

e as nuvens que repousam em sua superfície, disse ela em uma declaração do Center for Astrophysics. 

"Achamos que é devido a uma supernova, uma explosão gigante que empurrou esses gases e formou 

essas nuvens", diz Bialy, cujo estudo sugere um cenário de múltiplas supernovas. 
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De acordo com essa teoria, uma ou mais estrelas no final de sua vida explodiram e, gradualmente, 

empurraram a maior parte do gás em que foram banhadas para formar essa cavidade, entre 6 e 22 milhões de 

anos atrás. 

"Estamos agora observando a cavidade em seu último estágio, onde já desacelerou (sua expansão), e 

permitiu a formação de nuvens" de Perseu e Touro, diz Bialy. 

O cientista agora pretende se concentrar nas jovens populações de estrelas que estão surgindo ali.  

Quanto ao professor Ensslin, ele espera a "descoberta de muitas outras estruturas", como a de Per-Tau. 

"Esta bolha é, provavelmente, apenas uma entre muitas", explica, acrescentando que, apesar de seu 

tamanho, ocupa um pequeno espaço no mapa 3D produzido pelo seu departamento. Resta explorá-lo e batizá-

lo. 

Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/ciencia/2021/09/22/interna_ciencia,1307888/cavidade-gigante-e-descoberta-por-astronomos-

na-via-lactea.shtmlAcesso em: 08 de outubro 2021.  

 

QUESTÃO 1 

É CORRETO afirmar, após a leitura do texto, sobre 

a linguagem empregada: 

A) Há predominância de linguagem mista. 

B) O texto utiliza apenas signos linguísticos 

verbais. 

C) O texto é construído a partir de 

coloquialismos e regionalismos. 

D) O texto é construído a partir de signos não 

verbais.  

 

QUESTÃO 2 

Em relação ao principal objetivo textual do texto lido, 

é CORRETO afirmar que: 

A) Sua intenção é de levar informação ao leitor. 

B) Sua intenção é de descrever uma situação ao 

leitor. 

C) Sua intenção é de narrar um acontecimento ao 

leitor. 

D) Sua intenção é de convencer o leitor sobre sua 

opinião pessoal. 

 

QUESTÃO 3 

Levando em consideração a linguagem utilizada pelo 

autor do texto, é CORRETO afirmar que este: 

A) Privilegia a norma culta padrão da língua 

portuguesa. 

B) Privilegia os usos regionais da língua 

portuguesa. 

C) Privilegia os dialetos etários da língua 

portuguesa. 

D) Privilegia os coloquialismos da língua 

portuguesa.  

 

 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que se apresenta sublinhado 

CORRETAMENTE, um pronome demonstrativo: 

A) “Esta bolha é, provavelmente, apenas uma 

entre muitas” (...). 

B) “Esta bolha é, provavelmente, apenas uma 

entre muitas” (...). 

C) “Esta bolha é, provavelmente, apenas uma 

entre muitas” (...). 

D) “Esta bolha é, provavelmente, apenas uma 

entre muitas” (...). 

 

Releia o título do texto para responder às questões de 

05 a 07:  

Cavidade gigante é descoberta por astrônomos na 

Via Láctea 

QUESTÃO 5 

Em relação ao sujeito presente no título do texto, é 

CORRETO afirmar que: 

A) Trata-se de sujeito simples. 

B) Trata-se de sujeito composto. 

C) Trata-se de sujeito desinencial. 

D) Trata-se de oração sem sujeito. 

 

QUESTÃO 6 

O termo “na Via Láctea”, é classificado 

CORRETAMENTE como: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Agente da passiva. 

D) Aposto explicativo. 
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QUESTÃO 7 

Em relação ao conceito de vozes verbais, é 

CORRETO afirmar que o título lido encontra-se na: 

A) Voz passiva analítica. 

B) Voz passiva sintética. 

C) Voz reflexiva. 

D) Voz ativa. 

 

QUESTÃO 8 

Assinale a alternativa em que TODOS os vocábulos 

são acentuados devido à mesma regra de acentuação: 

A) Astrônomos – após – distância. 

B) Imaginávamos – astrônomos – através. 

C) Imaginávamos – características – astrônomos. 

D) Após – através – características. 

 

QUESTÃO 9 

Leia o trecho a seguir:  

“Esta bolha é, provavelmente, apenas uma entre 

muitas”.  

O termo destacado é CLASSIFICADO 

sintaticamente como: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Agente da passiva. 

D) Aposto explicativo. 

 

QUESTÃO 10 

Leia o trecho a seguir: 

“Achamos que é devido a uma supernova, uma 

explosão gigante que empurrou esses gases e formou 

essas nuvens”, diz Bialy, cujo estudo sugere um 

cenário de múltiplas supernovas. 

Em relação à palavra destacada, é CORRETO 

afirmar que pode ser classificada morfologicamente 

como: 

A) Pronome de tratamento. 

B) Pronome possessivo. 

C) Pronome reflexivo. 

D) Pronome relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11 

Um enfermeiro da equipe de saúde da família, visitou 

uma gestante no dia 12/04/2021, uma segunda-feira. 

A paciente estava bem e a próxima visita seria apenas 

após o nascimento do bebê. O enfermeiro então 

retornou para visitar a mulher no dia 28/12/2021.  

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 

que o retorno ocorreu na: 

A) Segunda-feira. C) Quarta-feira. 

B) Sexta-feira.  D) Terça-feira. 

 

QUESTÃO 12 

Roberta, arquiteta da cidade de São João Del-Rei/MG 

estava fazendo uma auditoria sobre a arquitetura 

paisagística do município, e após visitar 140 pontos 

escreveu o seguinte laudo: 

 75 possuíam iluminação. 

 93 possuíam mobiliário urbano; e, 

 32 não tinham nem iluminação e nem 

mobiliário urbano. 

O número de pontos visitados que possui APENAS 

um dos dois itens mencionados é: 

A) 60.   C) 48. 

B) 168.   D) 8. 

 

QUESTÃO 13 

Observe as afirmações a seguir: 

“Algum psicólogo é forte”. 

“Todo psicólogo é calmo”. 

Considerando que se trata de verdades, é CORRETO 

afirmar que: 

A) Algum psicólogo forte não é calmo. 

B) Todo psicólogo forte não é calmo. 

C) Algum psicólogo forte é calmo. 

D) Todo psicólogo forte é calmo. 

 

QUESTÃO 14 

O engenheiro ambiental de São João Del-Rei/MG fez 

um levantamento de 200 espécies de plantas e 

animais no município. Sabe-se que para cada 6 

animais há 10 plantas.  

É CORRETO afirmar que o número de plantas e 

animais do levantamento, são respectivamente: 

A) 80 e 120.  C) 40 e 160. 

B) 65 e 135.  D) 75 e 125. 
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QUESTÃO 15 

Ludmila e Rose são duas nutricionistas do município 

de São João Del-Rei/MG e estão montando um 

cardápio com uma opção de sobremesa para o evento 

especial de Dia das Crianças da cidade. Primeiro elas 

têm que escolher entre três tamanhos, pequeno (1 

bola), médio (2 bolas) e grande (3 bolas). Então 

precisam escolher das três opções de sabores, 

morango, creme e chocolate. Para as duas 

nutricionistas, a ordem dos sabores importa, porém, 

enquanto Ludmila não se importa em repetir sabores, 

Rose não quer mais que uma bola de cada. 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 

que o número de opções a mais que Ludmila tem, se 

comparados aos de Rose, é de: 

A) 15.   C) 12. 

B) 39.   D) 24. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

QUESTÃO 16 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE os Presidentes do Brasil em 

ordem de sucessão. 

A) Collor, Lula e Dilma Rousseff. 

B) Fernando Henrique, Itamar Franco e Lula. 

C) Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair 

Bolsonaro. 

D) Itamar Franco, Collor e Lula. 

 

QUESTÃO 17 

São considerados pontos turísticos imprescindíveis 

de serem fotografados em São João Del-Rei/MG, 

EXCETO: 

A) Igreja de São Francisco de Assis. 

B) Ponte da Cadeia. 

C) Largo do Carmo. 

D) Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 

QUESTÃO 18 

Lei ao trecho a seguir: 

Doutrina política e econômica que prega a 

coletivização dos meios de produção e de 

distribuição, mediante a supressão da propriedade 

privada e das classes sociais. 

É CORRETO afirmar que o trecho se refere ao: 

A) Capitalismo.  C) Liberalismo. 

B) Imperialismo.  D) Socialismo. 

 

QUESTÃO 19 

São causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos, transmitidas, principalmente, por 

meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso 

de camisinha masculina ou feminina, com uma 

pessoa que esteja infectada. Pode acontecer, ainda, da 

mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a 

amamentação. De maneira menos comum, também 

podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo 

contato de mucosas ou pele não íntegra com 

secreções corporais contaminadas. O atendimento, o 

diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços 

de saúde do SUS. 

O trecho SE REFERE: 

A) Ao câncer de boca. 

B) As Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST). 

C) As Doenças Renais Crônicas (DRC). 

D) As Doenças Diarreicas Agudas (DDA). 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE 

Cidades para São João Del-Rei/MG, assinale V para 

as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) A mortalidade infantil medida em 2019 

equivalia a 9,12 óbitos por nascidos vivos. 

(    ) A população medida no último censo de 2010 

foi de 84.469 habitantes para o município. 

(    ) O número de estabelecimentos do SUS 

identificados em 2009 totalizavam 39 

estabelecimentos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) V F V.   C) F F F. 

B) V V V.  D) F V F. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

QUESTÃO 21 

Os___________________são as regras que permitem 

a comunicação entre os diversos dispositivos que 

estão conectados na Internet. 

Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna 

A) algoritmos   C) protocolos 

B) compiladores  D) roteadores 
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QUESTÃO 22 

A organização de uma gincana preparou a seguinte 

planilha, em Excel 2010, para a contagem de pontos 

das equipes. 

 

Pelo regulamento, classificam-se para a etapa final as 

equipes que somarem 200 pontos ou mais nas três 

primeiras fases. Com base nessas informações, 

análise as seguintes fórmulas para definir a situação 

da equipe Tailândia. 

I- =SE(E5>=200;"Classificado";"Eliminado") 

II- =SE(E5<200;"Eliminado";"Classificado") 

III- =SE(OU(E5>200;E5=200);"Classificado";"E

liminado") 

Estão CORRETAS as fórmulas previstas em: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre a impressão de documentos do Word 2010, 

assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas. 

(   ) Não permite mudar a orientação do papel no 

momento da impressão. 

(   ) Permite a impressão de mais de uma página 

por folha. 

(   ) Permite definir o tamanho do papel no 

momento da impressão. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F F V.    C) V F F. 

B) F V V.   D) V F V. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

Em um(a)________________________________um 

golpista tenta induzir a pessoa a fornecer informações 

confidenciais com a promessa de futuramente receber 

algum tipo de benefício. 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE a lacuna. 

A) fraude de antecipação de recursos 

B) furto de identidade 

C) boato 

D) pharming 

 

QUESTÃO 25 

O_____________________________________é um 

componente que possibilita visualizar e alterar 

diversas configurações do sistema Operacional 

Windows. 

Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna. 

A) explorador de arquivos 

B) monitor de recursos 

C) painel de controle 

D) gerenciador de tarefas 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 26 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma 

série de mecanismos para prevenir ameaças e 

violações dos direitos da criança e do adolescente.  

Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que: 

A) A criança e o adolescente têm direito à 

informação, cultura, lazer, esportes, 

diversões, espetáculos e produtos e serviços 

que respeitem sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento. 

B) As obrigações previstas no Estatuto não 

excluem da prevenção especial outras leis 

decorrentes dos princípios por ela adotados. 

C) A inobservância das normas de prevenção 

importará em responsabilidade da pessoa 

física, excluída a responsabilização da pessoa 

jurídica. 

D) É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e 

do adolescente. 

 

https://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/sistema-operacional-windows/
https://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/sistema-operacional-windows/
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QUESTÃO 27 

No que diz respeito ao sistema de Assistência Social, 

habitação e às políticas de atendimento aos idosos 

destinada aos Idosos nos termos da Lei Federal nº 

10.741/2003, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Aos idosos, a partir de 60 anos, que não 

possuam meios para prover sua subsistência, 

nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 salário-

mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS). 

B) Toda instituição dedicada ao atendimento ao 

idoso é obrigada a manter identificação 

externa visível, sob pena de multa, além de 

atender toda a legislação pertinente. 

C) A política de atendimento ao idoso far-se-á 

por meio do conjunto articulado e 

desarticulado de ações governamentais e não-

governamentais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

D) A proteção jurídico-social por entidades de 

defesa dos direitos dos idosos é considerada 

uma linha de ação da política de atendimento 

ao idoso.  

 

QUESTÃO 28 

Conforme previsto no Caderno de Orientações 

Técnicas: Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, é CORRETO afirmar que: 

A) O Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) é a unidade pública municipal, 

centralizada, responsável pela organização e 

oferta de serviços de Proteção Social Básica. 

B) O Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) é a unidade pública estatal, 

centralizada, responsável pela organização e 

oferta de serviços de Proteção Social Básica. 

C) O Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) é a unidade pública estatal, 

descentralizada, responsável pela organização 

e oferta de serviços de Proteção Social Básica. 

D) O Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) é a unidade pública municipal, 

descentralizada, responsável pela organização 

e oferta de serviços de Proteção Social Básica. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

As ações de proteção social básica organizam-se em 

torno do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), uma unidade pública estatal e 

descentralizada da Política de Assistência Social. 

Cabem aos CRAS duas funções exclusivas: gestão 

territorial e execução do PAIF.  

Quanto à gestão territorial e suas diretrizes, é 

CORRETO afirmar que: 

A) A gestão territorial tem por objetivo atuar 

preventivamente.  

B) A gestão territorial tem por objetivo atuar de 

forma centralizada. 

C) A gestão territorial tem por objetivo unificar a 

atuação do CRAS no âmbito do município.  

D) A gestão territorial tem por diretriz atuar 

preventivamente.  

 

QUESTÃO 30 

A Lei Maria da Penha criou diversos mecanismos 

para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tema que vem gerando desde sua vigência um 

intenso debate público.  

De acordo com a lei em referência, é CORRETO 

afirmar que: 

A) A política pública que visa coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher far-se-á 

por meio de um conjunto articulado de ações 

criadas exclusivamente no âmbito dos 

Municípios e de ações não-governamentais. 

B) A assistência à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar compreenderá 

o acesso aos benefícios decorrentes do 

desenvolvimento científico e tecnológico, 

incluindo os serviços de contracepção de 

emergência, a profilaxia das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) e outros procedimentos médicos 

necessários e cabíveis nos casos de violência 

sexual. 

C) Os dispositivos de segurança destinados ao 

uso em caso de perigo iminente e 

disponibilizados para o monitoramento das 

vítimas de violência doméstica ou familiar 

amparadas por medidas protetivas terão seus 

custos ressarcidos pelo município. 

D) O juiz determinará, por prazo indeterminado, 

a inclusão da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar no cadastro de 

programas assistenciais do governo federal, 

estadual e municipal. 

 



9 de 12 Banca IBGP     Concurso de São João Del-Rei/MG 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

[...] o planejamento é basicamente um processo de 

racionalidade, é indiscutível que todo homem é capaz 

de planejar, sendo inerente à sua natureza essa 

atitude, em si dialética, de tomar decisões em relação 

ao futuro. (Barbosa, 1991, p.17). 

Após a II Guerra Mundial concentram-se estudos 

buscando o desenvolvimento dos países em um 

contexto de correlações de forças, de disputa por 

projetos societários. 

Considerando o texto apresentado, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) O planejamento é um instrumento da gestão 

do social caracteristicamente técnico isento de 

intenções políticas partidárias. 

B) A planificação é um ato cotidiano isento de 

técnica, pode-se dizer que consubstancia uma 

prática amadora do ato de planejar. 

C) O planejamento deve primar pela 

neutralidade, ou seja, o planejador deve se 

afastar de suas concepções ideológicas. 

D) Espera-se que no planejamento os fenômenos 

sociais sejam vistos entendendo o ser social 

em sua genericidade. 

 

QUESTÃO 32 

O planejamento é um importante instrumento 

utilizado no serviço social – “planejamento é 

decorrente de uma visão de mundo que se ampara na 

ideia de que “nossa realidade é injusta ......” 

(GANDIN, 2010, p.28). 

O assistente social deve ter domínio das várias 

metodologias de planejamento. Gandin (2010) 

defende que a melhor delas é aquela em que o ato de 

governar administra os meios para atingir os fins; este 

processo ele divide em quatro etapas: I – Preparação; 

II – Elaboração do Plano Global de Médio Prazo; III 

– Elaboração de Planos Globais de Curto Prazo e IV 

– Elaboração de Planos Setoriais. 

Considerando o texto apresentado, assinale a 

alternativa que apresenta CORRETAMENTE a 

metodologia de planejamento defendida por Gandim 

(2010). 

A) Estratégico. 

B) Estratégico-situacional. 

C) Participativo. 

D) Estudos prospectivos. 

QUESTÃO 33 

A Norma Operacional Básica do SUAS (2012) prevê 

o pacto de aprimoramento das ações desse sistema. 

Esse pacto é firmado entre as três esferas 

governamentais: União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Tem por finalidade aprimorar a gestão 

dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. 

Tendo como referência o pacto de aprimoramento das 

ações do SUAS, assinale a alternativa CORRETA: 

A) O pacto e o plano são dois instrumentos que 

não necessariamente tem correspondências 

entre si. 

B) O município tem ampla autonomia na 

definição de metas e prioridade a serem 

alcançadas a cada quadriênio. 

C) Os conselhos de assistência social nos três 

níveis de governo deliberarão acerca do 

planejamento para o alcance das metas 

colocadas neste pacto. 

D) As ações para superação de dificuldades nos 

municípios consistem em intervenções 

envolvendo o controle social, Estado e a 

União. 

 

QUESTÃO 34 

A Lei nº 8.080/90 sofreu algumas modificações 

através da Lei nº 11.108/2005, uma delas foi sobre o 

acompanhamento durante o trabalho de parto, o parto 

e o pós-parto.  

Sobre o acompanhamento durante o trabalho de parto, 

o parto e o pós-parto, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) A parturiente poderá ter o pai da criança como 

acompanhante durante o parto e o pós-parto, 

mas, somente o pai declarado. 

B) O trabalho de parto (antes do nascimento da 

criança) poderá e deverá ser acompanhado 

pelo pai, mas, no momento do parto este deve 

se retirar ficando somente a parturiente na sala 

de parto. 

C) O acompanhante poderá estar presente 

durante o trabalho de parto, o parto e o pós-

parto sendo indicado pela parturiente. 

D) A parturiente tem o direito ao acompanhante 

no parto e no pós-parto, bem como um 

fotógrafo caso seja do seu interesse, sendo que 

este não conta como acompanhante por se 

tratar de um profissional. 
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QUESTÃO 35 

Compete ao SUAS-Sistema Único de Assistência 

Social, 

[...] as aquisições materiais, socioeducativas ao 

cidadão e cidadã e suas famílias para suprir suas 

necessidades de reprodução social e individual e 

familiar; desenvolver capacidades e talentos para a 

convivência social, protagonismo e autonomia. 

(NOB/SUAS 2005: 89). 

Tendo como referência os equipamentos e ofertas de 

serviços previstos no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), analise as afirmativas a seguir: 

I- Toda oferta dos serviços de Proteção Social 

Especial de média e alta complexidade é 

responsabilidade exclusiva do Estado que 

repassa verbas para os municípios. 

II- De acordo com a tipificação nacional dos 

serviços socioassistenciais o Centro de 

Referência Especializado para População em 

Situação de Rua – CENTROPOP integra a 

proteção social especial de alta complexidade. 

III- O CREAS – Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social é 

referência para os casos da pessoa idosa em 

situação de violência, cabendo-lhe investigar 

e responsabilizar os autores da violência. 

Estão INCORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE uma competência do Centro de 

Referência da assistência Social (CREAS). 

A) Planejar o processo de mapeamento das 

entidades e organizações privadas que 

compõe a rede socioassistencial e sua relação 

com o CREAS. 

B) Construir fluxos de articulação e processos de 

trabalho entre CREAS e Unidades 

Referenciadas. 

C) Alimentar periódica o SICON com registro do 

acompanhamento familiar efetivado 

D) Produzir, sistematizar, consolidar e analisar 

dados de vigilância socioassistencial. 

QUESTÃO 37 

A Política Nacional de Assistência Social/2004 – 

PNAS defende que o conhecimento das demandas de 

proteção social deve ultrapassar a identificação de 

necessidades por segmento, uma vez que o princípio 

da homogeneidade por segmentos na definição de 

prioridades de serviços, programas e benefícios são 

insuficientes para organização do Sistema Único de 

Assistência Social.  

Nesta perspectiva, assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE a base estratégica de 

organização desse Sistema enquanto leitura 

diferenciada das vulnerabilidades. 

A) Território. 

B) Gestão. 

C) Movimentos Sociais. 

D) Controle Social. 

 

QUESTÃO 38 

“...a complexidade e diversidade alcançadas pela 

intervenção profissional, no sentido de atender às 

demandas e requisições originadas das classes 

sociais, colocam a dimensão instrumental como 

dimensão mais desenvolvida da profissão, e, portanto, 

capaz de indicar as condições e possibilidades das 

mesmas.” 

Tendo como base o enunciado, analise as assertivas: 

I- As demandas e requisições postas 

cotidianamente para o assistente social 

exigem criação e recriação tanto intelectivas 

como interventivas, 

Desta forma, 

II- As racionalidades do serviço social podem ser 

tomadas como um conduto de passagem e 

eixo articulador entre teorias e práticas. 

Após sua análise, assinale a alternativa CORRETA: 

A) I e II são verdadeiras e a II complementa a I. 

B) I e II são falsas e a II não complementa a I. 

C) I é verdadeira, e a II é falsa. 

D) I é falsa e a II é verdadeira. 
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QUESTÃO 39 

“No cotidiano, o home vê o “nós” através do “eu”; o 

eu tem fome, como diz Heller (1992).” 

Matos (2017) faz uma importante discussão sobre o 

cotidiano ao analisar a ética profissional. Pode-se 

afirmar que é no cotidiano, insuprimível, que a prática 

do assistente social toma consistência. Nesse 

contexto, analise as afirmativas a seguir: 

I. Para uma reflexão crítica é preciso que o 

assistente social eleva a singularidade para a 

genericidade, ou seja, o caso representa uma 

expressão da questão social. 

II. A moral pode propiciar a suspensão da vida 

cotidiana e possibilitar a interligação entre 

singularidade e genericidade, desta forma a 

intervenção profissional busca atender a 

coletividade. 

III. O assistente social sendo um ser social fica 

impossibilitado de suspender o cotidiano uma 

vez que faz parte do sistema capitalista 

enquanto sujeito, e também enquanto 

trabalhador. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 40 

Os vários dispositivos que fazem parte da política de 

saúde mental representam forte resistência à 

perpetuação de práticas manicomiais. Vasconcelos 

(2010) destaca os serviços residenciais terapêuticos 

como potentes para constituição de uma sociedade 

mais inclusiva. O asilamento, proposta diversa dos 

serviços residenciais terapêuticos, pode comprometer 

o acesso aos direitos humanos do portador de 

transtorno mental. 

Sobre os serviços residenciais terapêuticos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) São destinados para o momento em que o 

portador de transtorno mental está com alta 

prevista objetivando separar os casos mais 

graves dos menos graves. 

B) São locais onde o portador de transtorno 

mental pode morar durante um tempo 

predeterminado até restabelecer vínculos 

familiares. 

C) São espaços em que o assistente social tem 

participação no planejamento e administração 

de benefícios. 

D) São vinculados aos CREAS onde o assistente 

social irá avaliar o período de moradia para 

cada portador de transtorno mental.  
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