
 

 
 

 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 

C
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1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

P
R

O
V

A
 O

B
JE

TI
V

A
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 

CONCURSO PÚBLICO 
01/2022 



Prefeitura Municipal de Amparo - SP – Concurso Público 01/2022                               INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

SERVIÇO SOCIAL                                                                                                                                          Página 2 de 18 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 

Cientistas desenvolvem adesivo que pode 

permitir ultrassom via celular 

 

Cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) desenvolveram adesivo 

capaz de realizar ultrassom. De acordo com 

informações de artigo publicado pela revista 

científica "Science", publicadas nessa quinta-

feira, 28, o dispositivo funciona com a 

aderência na pele. Após a ativação, o item 

fornece imagens nítidas do coração, pulmões e 

outros órgãos internos por 48 horas. 

Os adesivos foram testados em voluntários e, 

de acordo com os resultados apresentados no 

artigo, foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos. Além disso, os itens também 

apresentaram forte adesão e, ainda, 

conseguiram registrar mudanças nos órgãos 

dos voluntários, à medida que eles realizavam 

atividades como sentar, ficar em pé e correr. 

A parte adesiva do dispositivo é feita de duas 

camadas finas de elastômero, que contam com 

uma faixa intermediária de hidrogel sólido, 

material principalmente à base de água e que 

transmite facilmente as ondas sonoras. 

Segundo o artigo, o elastômero evita a 

desidratação do hidrogel. Somente quando o 

hidrogel é altamente hidratado as ondas 

acústicas podem penetrar efetivamente e 

fornecer imagens de alta resolução dos órgãos 

internos 

Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais, de forma semelhante 

aos adesivos utilizados em eletrocardiogramas 

de monitoramento cardíaco. Com a invenção, 

não é necessário a presença de um técnico. 

(Lara Vieira - O Povo - 02/08/2022) 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

Indique a opção que descreve, de forma 

incorreta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Um novo método de ultrassom foi 

desenvolvido e testado. 

(B) O novo dispositivo é aplicado sobre a pele, 

como um adesivo. 

(C) Testes mostraram que a nova tecnologia vê 

detalhes internos do corpo com nitidez. 

(D) Uma nova tecnologia substituiu os 

métodos de ultrassom convencionais. 

(E) O dispositivo é composto por materiais 

como hidrogel e elastômero. 

 

QUESTÃO 02 

Indique a opção que descreve, de forma 

correta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Os novos dispositivos de ultrassom já estão 

sendo amplamente aplicados em pacientes em 

hospitais. 

(B) Não há sentido em se buscar novos 

métodos de ultrassom, visto que os atuais já 

são completamente infalíveis. 

(C) Os novos dispositivos funcionam à base de 

ondas sonoras, de forma que a correta 

interpretação das imagens exige a perícia de 

um profissional de áudio ou música. 

(D) Os métodos de ultrassom convencionais 

exigem a presença de um técnico de áudio para 

interpretação dos sinais acústicos. 

(E) Um dos componentes do novo dispositivo 

precisa estar muito hidratado para que o 

sistema funcione como esperado. 
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QUESTÃO 03 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“Além disso, os itens também apresentaram 

forte adesão e, ainda, conseguiram registrar 

mudanças nos órgãos dos voluntários, à 

medida que eles realizavam atividades como 

sentar, ficar em pé e correr.” 

 

Indique a opção que substituiria, 

corretamente, a parte destacada, preservando 

o sentido do texto: 

 

(A) enquanto 

(B) enquanto em que 

(C) a medida em que 

(D) à medida em que 

(E) na medida na qual 

 

QUESTÃO 04 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais” 

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Conjunção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Considere o seguinte excerto, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Com a invenção, não é necessário a presença 

de um técnico.” 

 

Indique a opção correta: 

 

(A) Não há erros de ortografia ou gramática no 

trecho em questão. 

(B) O gênero de “necessário” está 

corretamente aplicado, pois tal adjetivo, 

quando usado com função predicativa e 

anteposto ao sujeito, fica invariável, no 

masculino singular. 

(C) O gênero de “necessário” está 

incorretamente aplicado, pois, como houve a 

determinação do sujeito por um artigo 

definido, o adjetivo deveria concordar com 

“presença”. 

(D) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase está incorreta por não 

explicar a razão pela qual a afirmação é feita. 

(E) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase não teria erros se, ao invés 

de “necessário” e “presença”, fossem usados 

os termos “exigido” e “atuação”, que são os 

corretos. 
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QUESTÃO 06 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“(...) foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos.”  

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Adjetivo 

 

 

QUESTÃO 07 

 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada não atua como verbo 

na frase: 

 

(A) Ele buscou fazer o melhor. 

(B) Sinto falta de ouvir o seu cantar. 

(C) Gosto de dizer a verdade. 

(D) Podemos resolver as coisas! 

(E) Eu não considero tal possibilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um advérbio: 

 

(A) Ela mora muito longe. 

(B) A solução é muito simples. 

(C) Eles não podem admitir isso. 

(D) Tenho cem dólares. 

(E) Trata-se de uma ideia complexa. 

 

QUESTÃO 09 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um adjetivo: 

 

(A) Eu sou um homem rico. 

(B) Eu sou um homem rico. 

(C) Eu sou um homem rico. 

(D) Eu sou um homem rico. 

(E) Eu sou um homem rico. 

 

QUESTÃO 10 

 

Indique a frase escrita corretamente: 

 

(A) A gente somos pessoas boas. 

(B) Preocupo-me bastante. 

(C) Nós foi lá falar com eles. 

(D) Houveram muitos problemas. 

(E) Temos duas amigas incomum. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Aplicando um capital de R$ 560.000,00 no 

regime de juros simples, a uma taxa de 1,5% 

ao mês, durante dois anos e meio, o montante 

total será de: 

(A) R$ 1.290 000,00. 

(B) R$ 812.000,00. 

(C) R$ 550.000,00. 

(D) R$ 310.000,00. 

(E) R$ 252.000,00. 

 

QUESTÃO 12 

Antônio tem cinco netos, as respectivas idades 

dos mesmos estão apresentadas, abaixo. Então, 

a média, dessas idades, é: 

 

8  /  4  /  12  /  7  /  14 

 

(A) 12. 

(B) 11. 

(C) 10. 

(D) 9. 

(E) 8. 

 

QUESTÃO 13 

Uma caixa cúbica medindo 120cm de lado foi 

colocada em um aniversário, para as crianças 

colocarem os seus sapatos. Sendo assim, o 

volume da caixa é de: 

(A) 1.728 litros. 

(B) 17.280 litros. 

(C) 172.800 litros. 

(D) 1.728,000 litros. 

(E) 17.280,000 litros. 

 

 

QUESTÃO 14 

No closet de Bruna há 20 calças, 12 blusas, 9 

vestidos e 7 saias. A razão entre o número de 

blusas pelo número total de peças, é: 

(A) 5. 

(B) 1. 

(C) 0,05. 

(D) 0,25. 

(E) 1,25. 

QUESTÃO 15 

O Máximo Divisor Comum entre os números 

56 – 24 – 10, é: 

(A) 840. 

(B) 124. 

(C) 68. 

(D) 8. 

(E) 2. 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, alguns 

sistemas via Internet com informações sobre 

vacinação da população e internações de 

pacientes, por exemplo, ficaram indisponíveis, 

prejudicando análises, projeções e relatórios. 

Tal fato foi causado: 

 

A) por um ataque cibernético sofrido pelo 

Ministério da Saúde. 

B) pela invasão militar da Rússia à Ucrânia. 

C) pelas disputas eleitorais no Brasil e Estados 

Unidos. 

D) pela alta do preço do petróleo. 

E) pela falta de insumos para fabricação de 

medicamentos no comércio internacional. 
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QUESTÃO 17 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, os 

estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais 

sofreram grandes prejuízos materiais e 

humanos por conta de fortes chuvas. Segundo 

meteorologistas, isso ocorreu por causa: 

 

A) de ataques cibernéticos a órgãos federais e 

estaduais de meteorologia, que impediram a 

previsão e alertas das chuvas. 

B) de terremotos ocorridos no Chile, cujos 

efeitos sísmicos foram sentidos em diversos 

pontos da América Latina. 

C) de fenômenos como o “La Ninã” e a “Zona 

de Convergência do Atlântico Sul”, que 

causam grandes impactos meteorológicos. 

D) de exercícios militares realizados pela 

Rússia em conjunto com a Venezuela, cujos 

testes com explosivos afetaram a atmosfera. 

E) da paralização de diversas indústrias 

siderúrgicas em Minas Gerais e Bahia, por 

conta da pandemia de Covid. 

QUESTÃO 18 

Em outubro de 2021, militares tomaram o 

poder na República do Sudão, prendendo 

autoridades governamentais e gerando 

protestos no país. Sobre o Sudão, é correto 

afirmar: 

 

A) O país faz fronteira terrestre com a Índia, 

Paquistão e China, com os quais está em 

constante ameaça de conflito bélico. 

B) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

C) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

D) O país está localizado na África e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

E) O país está localizado na África e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

QUESTÃO 19 

Em novembro de 2021, foram veiculadas 

notícias sobre controvérsias envolvendo a 

elaboração das questões da prova chamada 

“ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio”. 

Sobre tal prova, é correto afirmar:  

A) O exame é obrigatório a todo cidadão 

brasileiro, mesmo que este não tenha intenção 

de frequentar curso universitário. 

B) O exame é um dos meios de acesso a 

universidades no Brasil. 

C) Algumas questões que cairão na prova são 

publicadas antes do exame, para que a 

sociedade possa analisar a qualidade do 

conteúdo. 

D) O ENEM é uma alternativa ao serviço 

militar obrigatório. 

E) Cada estado da federação contribui com a 

elaboração de uma parte da prova, que são 

depois juntadas e sorteadas. 

QUESTÃO 20 

Em agosto de 2022, a Presidente da Câmara 

dos Representantes dos Estados Unidos da 

América, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, 

gerando fortes críticas por parte da China, bem 

como tensões internacionais. Sobre este 

assunto, é correto afirmar: 

(A) As tensões entre China e Taiwan são 

puramente simbólicas e culturais, resultantes 

de diferenças políticas de pouca importância. 

(B) A República Popular da China considera 

Taiwan - cujo nome oficial é República da 

China - uma província separatista, e não 

descarta o uso de força militar para controlá-la. 

(C) As críticas chinesas à visita de uma política 

de alto escalão dos EUA a Taiwan são apenas 

retórica vazia, resultantes mais da oposição da 

China aos Estados Unidos do que a qualquer 

problema com a ilha autônoma. 

(D) As tensões internacionais envolvendo 

China e Taiwan se devem unicamente a 

disputas comerciais, não havendo quaisquer 

riscos de conflitos militares. 

(E) As críticas chinesas a Taiwan se devem ao 

fato de a China ver como ameaça aos seus 

interesses o domínio taiwanês na tecnologia e 

produção de semicondutores. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Um usuário acessa um site de Internet cujo 

endereço é https://www.legislation.gov.uk/ 

Sobre tal endereço, é correto afirmar: 

 

(A) O website está ligado a uma entidade 

governamental, mas não é possível afirmar a 

qual país está ligado. 

(B) O website está ligado a uma empresa 

comercial da Ucrânia. 

(C) O website está ligado a uma entidade 

governamental da Ucrânia. 

(D) O website está ligado a uma empresa 

comercial do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte. 

(E) O website está ligado a uma entidade 

governamental do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte. 

 

QUESTÃO 22 

 

Acerca dos websites de busca na Internet, é 

correto afirmar: 

(A) O mecanismo de busca do Google é o 

único disponível, visto que eliminou todos os 

concorrentes nos últimos anos. 

(B) Embora o Google detenha o domínio do 

mercado, há buscadores concorrentes com 

significativo número de usuários. 

(C) Buscadores de Internet não possuem 

utilidade significativa, visto que o número de  

páginas é diminuto e pode ser facilmente 

decorado pelos usuários. 

(D) Buscadores de Internet tem poucas 

funções, limitando-se a encontrar arquivos de 

texto, e não imagens ou vídeos. 

(E) Os buscadores de Internet, inclusive o 

mecanismo do Google, estão caindo em desuso 

por conta dos smartphones e do Metaverso. 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Um usuário deseja configurar seu computador 

com Windows 7 para que o conteúdo de 

arquivos, como os de imagem ou texto, possa 

ser visualizado sem que o arquivo precise ser 

aberto com um duplo clique do mouse ou com 

o pressionar da tecla Enter. Sobre isto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Alt+P, ou então clicando no botão 

“Mostrar o painel de visualização”. 

(B) O usuário poderá fazer isso usando a 

combinação de teclas Ctr+Alt+Del, ou então 

clicando no botão “Iniciar”. 

(C) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Ctrl+P, ou então clicando no botão 

“Exibir detalhes”. 

(D) O usuário só poderá fazer isso se os 

programas correspondentes às extensões de 

arquivo estiverem previamente abertos. 

(E) Não é possível visualizar o conteúdo de um 

arquivo sem que o mesmo seja aberto com um 

duplo clique do mouse ou com o pressionar da 

tecla Enter. 
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QUESTÃO 24 

Considere a imagem abaixo, de uma planilha do Microsoft Excel: 

 
 

Um usuário deseja configurar a planilha para que, caso o valor de vendas (célula A2) seja superior ao 

valor de compras (célula B2), a célula C3 exiba a palavra LUCRO. Adicionalmente, ele deseja que, 

caso o valor de compras (célula B2) seja superior ao de vendas (célula A2), a célula C3 exiba a palavra 

PREJUÍZO. Indique, dentre as opções abaixo, aquela que demonstra, corretamente, uma fórmula que 

poderia ser inserida na célula C3 para alcançar o objetivo desejado pelo usuário: 

 

 

(A) =PROCV(LUCRO/PREJUIZO:A2>B2) 

(B) =SE(B2>A2=”LUCRO”) 

(C) =SE(A2>B2;"LUCRO";"PREJUÍZO") 

(D) =SE(A2>B2;"PREJUÍZO";"LUCRO") 

(E) =SE(+=LUCRO;-=PREJUIZO) 

 

QUESTÃO 25 

Considere a imagem abaixo, de um menu do Microsoft Word: 

 

O botão indicado pelo quadrado e pela seta na imagem acima tem como função: 

 

(A) Apagar todo o texto da seção atual. 

(B) Apagar todo o texto da página atual. 

(C) Apagar todo o texto do documento. 

(D) Remover toda a formatação da seleção. 

(E) Remover todas as letras maiúsculas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

A efetivação do trabalho social com famílias, na lógica do Sistema Único de Assistência Social, visa 

a contemplar ações que possam atender as necessidades das famílias tendo em vista: 

(A) O abrigamento em casas de acolhimento, estando previstos no Sistema de Proteção Brasileiro. 

(B) A mitigação da proteção familiar como forma de inclusão social. 

(C) A garantia das seguranças de renda, acolhida e convívio, próprias da Política Nacional de 

Assistência Social. 

(D) A obrigatoriedade da concessão de benefícios sociais às famílias com renda superior a dois 

salários mínimos. 

(E) A descaracterização da centralidade familiar como escopo da Política de Assistência Social. 

QUESTÃO 27 

A Constituição Federativa do Brasil de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social são consideradas 

referências centrais para o desenvolvimento do trabalho social com famílias na Política de Assistência 

Social. Analisando os elementos constitutivos da Constituição Federativa de 1988, analise os itens, 

abaixo, e assinale a alternativa correta: 

I - Apresenta a ideia de construção de uma sociedade justa e igualitária. 

II - Garante o desenvolvimento internacional. 

III - Erradica da pobreza e reduz as desigualdades. 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I E II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

QUESTÃO 28 

A Política de Assistência Social, dentre as demais políticas setoriais, é considerada a que mais 

objetiva romper com atendimentos fragmentados, de modo a estabelecer a intersetorialidade como 

um de seus eixos estruturantes. Nesse sentido, esta intersetorialidade vem enfrentando alguns 

desafios: 

(A) Efetivação da participação social no controle da formulação, execução e monitoramento das 

políticas públicas.  

(B) Posicionamento falacioso, quanto ao direcionamento da ação pública. 

(C) Criação de sistemas fracionados que viabilizem as informações entre as políticas setoriais. 

(D) Remanejamento dos recursos humanos para sua mitigação. 

(E) Apoio de equipes técnicas capacitadas para a atuação subjetiva na esfera privada. 
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QUESTÃO 29 

A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O artigo 5º da 

referida lei aponta como objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 

I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei. 

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização fragmentada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

 

QUESTÃO 30 

De acordo com Benelli (2016), as redes sociais de desenvolvimento comunitário são uma forma de 

organização que são pautadas: 

(A) Por meio de atendimentos segmentados, visando à conectividade social. 

(B) Diante das condições socioeconômicas da conjuntura capitalista. 

(C) Pelo discurso comunista advindo de países da América do Sul. 

(D) No movimento dos partidos políticos ligados a movimentos sociais. 

(E) Pela ética, com estrutura horizontal, orgânica e autônoma. 

 

QUESTÃO 31 

Segundo Salgado (2015), o processo interdisciplinar vem levando ao desenvolvimento da consciência 

crítica e da interprofissionalização, na busca de visões de totalidade que possibilitem:  

(A) Uma atuação mais eficiente e eficaz, além de uma assertividade e resolutividade maior na solução 

dos problemas apresentados. 

(B) A fragmentação do trabalho em equipe, pois cada profissão tem a sua particularidade. 

(C) Uma metodologia de trabalho onde cada profissão evidencie suas limitações. 

(D) A interligação dos sistemas éticos de cada ciência, visando ao bem comum. 

(E) Um modelo pronto de atuação, para facilitar o processo interdisciplinar. 
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QUESTÃO 32 

Segundo Ferreira (2017), os assistentes sociais defrontam-se, cotidianamente, com as mais variadas 

expressões da questão social como a violência, a pobreza, o desemprego, a falta de acesso à saúde, à 

educação, ao trabalho, à habitação, etc. Nesse sentido é correto afirmar: 

(A) O Serviço Social é uma profissão histórica, e por essa razão as expressões da questão social não 

são um desafio profissional. 

(B) As violações de direito são expressões da questão social as quais não estão escancaradas, nos 

processos de trabalho do assistente social. 

(C) A apreensão dessas situações como expressões do conflito entre capital e trabalho demarca a 

especificidade do Serviço Social no espaço sócio-ocupacional.  

(D) A apreensão da realidade social constitui-se como um modo de encobrir a realidade a partir das 

categoriais centrais de trabalho. 

(E) A intervenção profissional é guiada pelo pragmatismo, pois é condicionada e norteada pela 

apreensão teórica da realidade concreta. 

QUESTÃO 33 

São considerados como alguns dos instrumentos de atuação dos assistentes sociais na prática 

profissional cotidiana: 

I - Entrevista 

II- Visita Domiciliar 

III - Instauração de Inquérito policial 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

Fonte: https://blog.gesuas.com.br/a-instrumentalidade/ 

QUESTÃO 34 

De acordo com Neto e Barros (2014), a cada transformação social posta pelo Serviço Social o objeto 

da ação profissional vai se moldando e se reconstruindo, de modo a dar respostas a esta realidade 

social. Partindo do pressuposto que, para compreendermos a pesquisa em Serviço Social e assim 

reconstruir o objeto de intervenção da realidade é necessário: 

(A) Descaracterizar os objetos da ação profissional no cotidiano, tendo em vista a dinâmica social. 

(B) Uma recuperação do processo histórico da profissão e a relação entre formação e trabalho 

profissional a partir de sua institucionalização. 

(C) Fragmentar as ações profissionais, pois a prática está nivelada pelo movimento capitalista. 

(D) Mitigar a intervenção profissional nos campos de atuação que envolve a questão social. 

(E) Compreender que a ação do assistente social depende de outras categoriais profissionais para se 

firmar enquanto categoria de trabalho interventivo. 
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QUESTÃO 35 

De acordo com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, os serviços de Proteção Social 

Especial têm estreita interface com o sistema de garantia de direitos e foco nas famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos 

físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos 

direitos. Diante das informações apresentadas, assinale a opção que apresenta, corretamente, o serviço 

que realizada, dentro do âmbito da Política de Assistência Social, o Serviço de Proteção Social 

Especial - PSE: 

(A) É realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. 

(B) É realizado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 

(C) É realizado no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. 

(D) É realizado nas Unidades Básicas de Saúde- UBS. 

(E) É realizado no Centro de Proteção Social - CPS. 

QUESTÃO 36 

O CRAS - Centro de Referência de Assistência Social diferencia-se por ser uma unidade da rede 

socioassistencial que: 

(A) Atua nas vivências de violência de famílias e indivíduos, ofertando o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

(B) Dispõe de uma gestão territorial e oferta o Programa de Atenção Integral à Família - PAF. 

(C) É considerada uma unidade pública estatal centralizada da Política de Assistência Social. 

(D) É uma unidade pública estatal que faz parte da Proteção Social Especial. 

(E) Podem desenvolver funções do órgão gestor da Política de Assistência Social. 

QUESTÃO 37 

De acordo com o governo federal, os Benefícios Eventuais visam ao atendimento imediato de 

necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais, ou seja, situações inesperadas.  

São considerados benefícios eventuais: 

I- Auxílio natalidade, Auxílio Funeral e Auxílio Moradia. 

II- Auxílio Reclusão, Auxílio Brasil e Auxílio Natalidade. 

III- Pensão por Morte, Auxílio Doença e Auxílio Natalidade. 

 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 
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QUESTÃO 38 

Assinale a opção correta de acordo com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004): 

(A) O conhecimento existente sobre as demandas por proteção social é profundo, pode medir e 

classificar as situações do ponto de vista nacional, mas não as explicar. 

(B) A Política Nacional de Assistência Social se configura necessariamente na perspectiva 

centralizada, tendo os mais de 15.000 municípios brasileiros como suas referências privilegiadas de 

análise. 

(C) A Política Nacional de Assistência Social prevê na caracterização dos municípios brasileiros a 

presença de microcidades, identificadas como as cidades com mais de 2 milhões de habitantes. 

(D) Em 2002, o Brasil apresentou um dos menores índices de desigualdades do mundo, qualquer que 

fosse às medidas utilizadas. 

(E) A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para 

o Brasil. 

QUESTÃO 39 

A Política Nacional do Idoso (1994) apresenta como princípios: 

I - O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 

II- O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 

conhecimento e informação para todos. 

III- O idoso deve ser o agente secundário das transformações a serem efetivadas por meio desta 

política. 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

QUESTÃO 40 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, assinale a alternativa correta:  

(A) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa em todas as situações sociais, e esta está 

impedida, por exemplo, de constituir união estável. 

(B) Pelo fato da pessoa ter algum tipo de deficiência, não tem direito de receber atendimento 

prioritário, nas instituições e serviços de âmbito público ou privado. 

(C) A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, 

com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da 

pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. 

(D) As operadoras de planos e seguros privados de saúde não são obrigadas a garantir à pessoa com 

deficiência todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. 

(E) O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

será assegurado mediante comprovação da deficiência e de um acompanhante sem deficiência. 
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QUESTÃO 41 

A NOB/RH/SUAS (2011), apresenta algumas diretrizes para a Política Nacional de Capacitação. 

Assinale abaixo a opção que apresenta corretamente uma dessas diretrizes: 

(A) A capacitação no âmbito do SUAS deve destinar-se apenas aos gestores atuantes na Política de 

Assistência Social. 

(B) A capacitação no âmbito do SUAS deve primar pelo investimento em múltiplas formas de 

execução, adotando instrumentos criativos e  inovadores. 

(C) A capacitação no âmbito do SUAS deve cercear a produção e publicação de pesquisas acerca dos 

resultados das capacitações realizadas, visando a criar uma fonte de consultas e dar visibilidade às 

capacitações. 

(D) A Coordenação e o Financiamento da Política Nacional de Capacitação são de competência do 

Governo Federal. 

(E) A capacitação no âmbito do SUAS deve intricar a produção e publicação pelos trabalhadores da 

Assistência Social de artigos e monografias sobre a Política de Assistência Social. 

QUESTÃO 42 

O Estatuto do Idoso é considerado uma importante política que visa a garantir os direitos assegurados 

das pessoas com 60 ou mais anos. Desse modo algumas garantias de prioridades são: 

I - Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as 

demais gerações. 

II - Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social mundial. 

III - Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas genéricas. 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

QUESTÃO 43 

É correto afirmar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA: 

(A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até onze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezesseis anos de idade. 

(B) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção secundária em instituições 

públicas e privadas de saúde. 

(C) É dever da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, prioritariamente, 

em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento. 

(D) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 

em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. 

(E) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas menores de 18 (dezoito) anos inscritas nos cadastros 

de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem 

parte. 
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QUESTÃO 44 

 A Lei Federal 8.742/1993 - Dispõe a organização da Assistência Social. Assinale, nas opções abaixo, 

o (os) objetivo (s) da  Política de Assistência Social: 

I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

II - A garantia de 2 (dois) salários-mínimos de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso. 

III - A promoção da integração ao mercado de trabalho. 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

QUESTÃO 45 

A Constituição Federativa do Brasil de 1988 assevera alguns direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais. Dentre esses direitos podemos destacar: 

I -  Redução do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 

 II- Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. 

III- Remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno. 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

QUESTÃO 46 

Em relação à participação dos empregados nas decisões do colegiado de empresas e demais atos 

trabalhistas, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: 

(A) Nas empresas de menos de duzentos empregados, é facultativa a eleição de dois representantes 

destes com a finalidade exclusiva de lhes promover o entendimento direto com os empregadores. 

(B) É assegurado o direito de greve, desde esta ocorra fora do horário de trabalho, prioritariamente, 

aos finais de semana. 

(C) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 

em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

(D) É permitida a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de 

direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até dois anos, após o final do 

mandato. 

(E) É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 

categoria profissional ou econômica. 
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QUESTÃO 47 

De acordo com a LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, o Benefício de Prestação Continuada - 

BPC:  

(A) É a garantia de meio salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta 

e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-

la provida por sua família.  

(B) É a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência com mais de 45 anos e ao 

idoso com 70 (setenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

(C) É a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta 

e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-

la provida por sua família.  

(D) É a garantia de dois salários-mínimos mensais à pessoa com deficiência, à gestante que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

(E) É a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e aos refugiados comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

 

QUESTÃO 48 

O Código de Ética do Assistente Social de 1993 apresenta, em seu artigo 7º:  

(A) O fórum máximo de deliberação da profissão para os fins desta lei dar-se-á nas reuniões conjuntas 

dos Conselhos Federal e Regionais, que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma 

de convocação. 

(B) A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os Assistentes Sociais ao pagamento das 

contribuições compulsórias (anuidades), taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em 

regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com os Conselhos 

Regionais. 

(C) A Carteira de Identificação Profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social 

(CRESS), servirá de prova para fins de exercício profissional e de Carteira de Identidade Pessoal, e 

terá fé pública em todo o território nacional. 

(D) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa 

que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da 

profissão de Assistente Social. 

(E) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social 

(CRESS) constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, 

com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo 

o território nacional. 
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QUESTÃO 49 

O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes (2013), 

apresenta alguns eixos de prevenção materializados por meio de alguns indicadores: eixo prevenção, 

eixo atenção, eixo defesa e responsabilização, eixo comunicação e mobilidade social, eixo 

participação e protagonismo e eixo estudos e pesquisas. Em relação ao eixo defesa e 

responsabilização, é correto afirmar: 

(A) Os indicadores, neste eixo, devem possibilitar a avaliação da qualidade e o potencial da 

mobilização e realização de ações de enfrentamento no País, envolvendo todos os atores que tem 

incidência sobre o tema. 

(B) Reconhecendo a importância deste eixo, os indicadores devem considerar o envolvimento das 

diferentes mídias em campanhas de mobilização e prevenção da violência sexual. 

(C) Esse eixo precisa de indicadores que deem conta do contexto multidimensional em que está 

configurada a violência sexual, com aspectos relacionados à cultura, à economia e às características 

psicoemocionais dos indivíduos envolvidos.  

(D) Têm atribuição institucional de fiscalizar, investigar e responsabilizar, precisam ser considerados, 

especialmente, estratégicos para a efetiva participação no processo de monitoramento. 

(E) Os indicadores deste eixo precisam inferir o nível de efetivação na realização de estudos 

quantitativos e qualitativos da situação de violência sexual contra crianças e adolescentes, no 

território nacional. 

 

QUESTÃO 50 

O que são os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos assegurados na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais?  

(A) É uma ação da sociedade burguesa, destinado aos trabalhadores vítimas de exploração do capital. 

(B) É um benefício de transferência de renda destinado às famílias em situação de extrema 

vulnerabilidade social. 

(C) É um dos serviços oferecidos no nível da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social. 

(D) São serviços ofertados, prioritariamente, pela política setorial de saúde, destinado às pessoas com 

transtorno mental. 

(E) São locais onde, apenas, a população idosa pode passar o dia e, desse modo, garantir a convivência 

comunitária e a mitigação do isolamento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blog.gesuas.com.br/tipificacao-nacional-de-servicos-socioassistencias/
https://www.blog.gesuas.com.br/tipificacao-nacional-de-servicos-socioassistencias/
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