ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 001/2017, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .
Anote aqui seu Gabarito.
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a)
b)
c)
d)

“Equivale”
“também”
“distância”
“estádio”

04. Sobre o estudo das classes gramaticais,
é correto afirmar que a palavra “porém”
(linha 14) exerce a mesma função
morfológica que a seguinte palavra retirada
do texto:

a)
b)
c)
d)

“mas” (linha 6)
“o” (linha 8)
“ao” (linha 11)
“agência” (linha 22)

05. Levando-se em consideração os
conceitos de frase, oração e período,
assinale
o
período
composto
por
exatamente 1 (uma) oração (trechos
adaptados do Texto):

a) Uma rocha espacial de cerca de 5km de
01. “Segundo a Nasa (agência espacial dos EUA),
não há motivo para pânico, porém: é extremamente
improvável que haja qualquer dano ao nosso
planeta com a passagem do Phaeton.” (linhas 13 a
16). Analisando-se a partícula “que” destacada
no trecho acima, assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna da afirmação:
A partícula “que” em destaque é classificada
morfologicamente como:

a)
b)
c)
d)

Conjunção concessiva.
Conjunção conformativa.
Pronome relativo.
Conjunção integrante.

02. Assinale a alternativa que está acentuada
pela mesma regra gramatical de acentuação da
palavra “observatórios” (linha 19).

a)
b)
c)
d)

“raspão” (linha 2)
“também” (linha 10)
“permitirá” (linha 18)
“agência” (linha 22)

03. “Equivale também à distância do estádio
Mané Garrincha ao Congresso Nacional, em
Brasília (DF).” (linhas 10 a 12). Assinale a
alternativa que apresenta o termo retirado
do trecho responsável por exigir a
preposição sublinhada, devido à sua
regência:

extensão passará ‘de raspão’ na Terra, de
acordo com as proporções espaciais. (linhas 1
a 3)
b) Pode parecer grande, mas é apenas 26
vezes a distância do nosso planeta para a Lua.
(linhas 6 e 7)
c) Segundo a NASA (agência espacial dos
EUA), não há motivo para pânico, porém: é
extremamente improvável que haja qualquer
dano ao nosso planeta com a passagem do
Phaeton. (linhas 13 a 16)
d) “As imagens serão excelentes para obter um
modelo 3D detalhado" do objeto espacial, disse
a agência espacial em comunicado. (linhas 20
a 23)
06. “Uma rocha espacial de cerca de 5km de
extensão passará "de raspão" na Terra, de
acordo com as proporções espaciais.” (linhas
1 a 3). Assinale o tempo e o modo verbal
nos quais se encontra o verbo sublinhado:

a)
b)
c)
d)

Presente do Indicativo.
Futuro do Subjuntivo.
Futuro do Presente do Indicativo.
Futuro do Pretérito do Indicativo.

07. “A extensão do objeto é o equivalente a
quase duas vezes o tamanho da Avenida
Paulista, no centro de São Paulo.” (linhas 8 a
10). Com base nas regras de pontuação, é
correto afirmar que as vírgulas empregadas
no trecho do Texto são para:

a) Separar elementos que exercem a mesma
função sintática.

b) Separar o aposto, ou qualquer elemento de
valor meramente explicativo.
c) Isolar o vocativo.
d) Isolar elementos repetidos.
08. No trecho do Texto “Uma rocha espacial de
cerca de 5km de extensão passará "de raspão"
na Terra, (...)” (linhas 1 e 2), podemos afirmar
que nele não há termo algum classificado
gramaticalmente como:

a)
b)
c)
d)

Preposição.
Verbo.
Substantivo.
Conjunção.

09. “Ela passará no concurso, desde que
estude muito para isso.”. É correto afirmar
que o período classifica-se, sintaticamente,
como oração subordinada adverbial:

a)
b)
c)
d)

Condicional.
Final.
Conformativa.
Concessiva.

10. Analise a frase abaixo e assinale a
alternativa que esteja de acordo com a
função morfológica da partícula “se”:
“Os alunos muito se alegraram com a chegada
do novo professor.”.

a)
b)
c)
d)

Partícula integrante do verbo.
Conjunção subordinativa.
Substantivo.
Partícula expletiva ou de realce.

11. Considere a seguinte situação hipotética:
um criador de peixes possui 320 peixes
distribuídos em 20 aquários totalizando 10
m³ de água. Considerando a mesma
proporção, é correto afirmar que para sua
produção aumentar em uma quantia total de
800 peixes, em 20 aquários são necessários
um total de:

a)
b)
c)
d)

25 litros de água.
250 litros de água.
2500 litros de água.
25000 litros de água.

12. “O par ordenado de números reais é
denotado por (𝑥, 𝑦), sendo que suas
coordenadas reais 𝑥 e 𝑦 são chamadas
respectivamente
de
_____________
e
_____________”.

Completando corretamente as lacunas, temse:

a)
b)
c)
d)

Abscissa; ordenada.
Ordenada; abscissa.
Ordenada; não ordenada.
Abscissa; ponto médio.

13. Considerando que 𝒙 ∈ ℝ, 𝒂 ∈ ℝ∗, 𝒃 ∈ ℝ e
𝒄 ∈ ℝ, a função quadrática ou polinomial de
grau 2 é definida como:

a)
b)
c)
d)

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐

14. Em um plano cartesiano tem-se os
seguintes pontos: (-2,4) e (5,0). Com base
nisso, é correto afirmar que a distância
entre esses pontos é de:
a)
b)
c)
d)

√61
√65
√66
√70

15. O ponto médio de um segmento de reta
com extremos P1(x1,y1) e P2(x2,y2) é dado
pela fórmula do ponto médio. Com base
nisso, assinale a alternativa correta.
𝑥1 +𝑥2 𝑦1 +𝑦2
,
)
2
2
𝑥 ² 𝑦 ²
( 21 , 21 )
𝑦 +𝑥 𝑥 +𝑦
( 1 2 2 , 1 2 2)

a) 𝑃1 𝑃2 = (
b) 𝑃1 𝑃2 =

c) 𝑃1 𝑃2 =
d) 𝑃1 𝑃2 = (𝑥1 + 𝑥2 , 𝑦1 + 𝑦2 )
16 - Assinale a alternativa correta. De acordo
com o art. 13 da Lei Orgânica do Município de
Treze Tílias/SC, a administração Pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
do Município, obedece aos princípios de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
a) os cargos empregos e funções públicas são
acessíveis exclusivamente aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos
na legislação vigente e no edital do certame,
e que tenham sido previamente aprovados
em concurso público ou processo seletivo;
b) a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;

c) a administração tributária do município,
função essencial ao seu funcionamento, terá
recursos prioritários para a realização de
suas atividades, sendo defesa sua atuação
integrada com as administrações tributárias
da União e do Estado;
d)

os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público, poderão ser computados e
acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título,
ou idêntico fundamento;

Posturas e a Lei Orgânica instituidora da
guarda municipal;
III- São de iniciativa exclusiva do Prefeito, as
leis que disponham sobre matéria
orçamentária, e a que autorize a abertura
de créditos ou conceda auxílio e
subvenções;
IV- O
Processo
Legislativo
Municipal
compreende a elaboração de leis
Complementares, leis Ordinárias, leis
Delegadas,
resoluções,
decretos
Legislativos e projetos parlamentares;

17- Nos termos expressos do artigo 29 da Lei
Orgânica do Município de Treze Tílias/SC, os
vereadores são invioláveis, civil e penalmente,
no exercício do mandato e na circunscrição do
Município, por suas opiniões, palavras e votos.
Indique a alternativa incorreta:
a) Desde a expedição do diploma, os membros
da Câmara Municipal não poderão ser
presos, salvo em flagrante de crime
inafiançável,
nem
processados
criminalmente, sem prévia licença da casa,
observado o disposto nº § 2º, do Art.53, da
Constituição Federal.
b) Os vereadores serão submetidos a
julgamento perante o Tribunal de Justiça.

Está(ão) integralmente correta(s):
a)

Apenas as afirmativas II, III e IV;

b)

Apenas as afirmativas I, III e IV;

c)

Apenas a afirmativa III e IV;

d)

Todas as afirmativas.

19- Sobre o processo administrativo
disciplinar previsto na Lei Complementar nº.
40/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos da
Administração
direta,
autárquica
e
fundacional do Município de Treze Tílias),
indique a alternativa incorreta:

c) No caso de prisão em flagrante de Vereador
Municipal, o auto de prisão será remetido ao
juiz competente em até 24 (vinte e quatro)
horas, sendo entregue ao preso a nota de
culpa. Ademais, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, o citado auto será encaminhado
para a Câmara Municipal, para que esta,
pelos votos da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a
formação de culpa.

a) O processo administrativo é o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade do
servidor por infração praticada no exercício
de suas atribuições ou que tenha relação
com as atribuições do cargo em que se
encontre investido.

d) Os vereadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas
ou prestadas em razão do exercício do
mandato, nem sobre pessoas que lhe
confiaram ou delas receberam informações.

c)

18 - Acerca do Processo Legislativo previsto
na Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias/SC, julgue as assertivas abaixo:
I-

A Lei Orgânica Municipal poderá ser
emendada mediante proposta de dois
terços, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal, do Prefeito e do Vice;

II- Serão Leis Complementares, dentre outras
previstas em Lei Orgânica, o Código de

b) O processo administrativo disciplinar
desenvolve-se
nas
seguintes
fases:
instauração, instrução e julgamento.
O servidor que responde a processo
administrativo disciplinar somente poderá
ser exonerado a pedido ou aposentado
voluntariamente após a conclusão do
processo e o cumprimento da penalidade
acaso aplicada.

d) O processo administrativo disciplinar
precederá à aplicação das penas de
advertência, suspensão por mais de 15
(quinze) dias, demissão, cassação de
aposentadoria
ou
disponibilidade
e
destituição de cargo em comissão ou de
função gratificada, assegurado ao acusado
amplo direito de defesa.

20- Acerca da ação disciplinar, nos termos
do art. 197, da Lei Complementar nº.
40/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos
da Administração direta, autárquica e
fundacional do Município de Treze Tílias),
julgue as alternativas abaixo:
( ) A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) anos,
quanto às infrações puníveis com demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo;
( ) A ação disciplinar prescreverá 6 (seis) meses,
quanto à suspensão e destituição de função
gratificada;
( ) O prazo de prescrição começa a correr da data
em que o fato se tornou conhecido pela autoridade
competente para iniciar o processo administrativo
respectivo;
( ) Os prazos de prescrição previstos na lei penal
aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime.
Considerando as proposições acima como
Verdadeira (V) ou Falsa (F), assinale a
alternativa que exprime a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)

F, V, F, V.
V, F, V, F.
F, V, F, F.
F, F, V, V.

21. Segundo a Lei nº 8662/93, que
regulamenta a profissão de Assistente
Social, constitui atribuição privativa do
referido profissional:
a) Elaborar, coordenar, executar e avaliar
planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do Serviço Social com
participação da sociedade civil.
b) Planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais.
c) Planejar, organizar e administrar programas
e projetos em Unidade de Serviço Social.
d) Planejamento, organização e administração
de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço
Social.
22. De acordo com o Código de Ética
profissional, art. 9, é vedado ao assistente
social:
a) Utilizar recursos institucionais (pessoal e/ou
financeiro) para fins partidários, eleitorais e
clientelistas.

b) Prevalecer-se de cargo de chefia para atos
discriminatórios e de abuso de autoridade.
c) Prejudicar deliberadamente o trabalho e a
reputação de outro/a profissional.
d) Valer-se de posição ocupada na direção de
entidade da categoria para obter vantagens
pessoais,
diretamente
ou
através
de
terceiros/as.
23. Consistem em competências, estratégias
e procedimentos específicos de trabalho do
assistente social na política de Assistência
Social na contemporaneidade:
a) Realizar pesquisas para identificação das
demandas e reconhecimento das situações de
vida da população que subsidiem a formulação
dos planos de Assistência Social.
b) Assessorar os movimentos sociais na
perspectiva de identificação de demandas,
fortalecimento do coletivo, formulação de
estratégias para defesa e acesso aos direitos.
c) Realizar estudos socioeconômicos para
identificação de demandas e necessidades
sociais.
d) Instituir espaços coletivos de socialização de
informação sobre os serviços e benefícios
socioassistenciais e sobre o direito do Estado
de garantir sua implementação.
24. Documento específico elaborado por
assistente social, se traduz na apresentação
descritiva e interpretativa de uma situação
ou expressão da questão social, enquanto
objeto da intervenção desse profissional, no
seu cotidiano laborativo. Via de regra esse
documento deve apresentar objeto de
estudo, os sujeitos envolvidos e finalidade à
qual se destina, os procedimentos
utilizados,
um
breve
histórico,
desenvolvimento e análise da situação.
a)
b)
c)
d)

Parecer social.
Relatório Social.
Laudo Social.
Perícia Social.

25. Julgue as afirmativas abaixo sobre a
construção do Projeto Ético-Político do
Serviço Social em (V) verdadeira e (F) falsa,
em seguida, assinale a opção correta:
(__) O projeto ético-político do Serviço Social
não
está
vinculado
a um projeto de transformação da sociedade;
(__) Esse projeto tem em seu núcleo o
reconhecimento da liberdade como valor
central, daí um compromisso com a autonomia,
a emancipação e a plena expansão dos
indivíduos sociais;

(__) A dimensão política do projeto é
claramente anunciada: a favor da equidade e
da justiça social, na perspectiva da
universalização do acesso a bens e a serviços
relativos às políticas e programas sociais; a
ampliação e a consolidação da cidadania são
explicitamente postas como garantia dos
direitos civis, políticos e sociais das classes
trabalhadoras;
(__) O projeto ético-político implica um
compromisso com a formação acadêmica, com
base no aperfeiçoamento aligeirado, porém
quantitativo, contemplando muitos cursos que
possam oferecer ao profissional melhores
condições de respostas às demandas postas
socialmente.
a)
b)
c)
d)

F-V-F-V.
V-F-V-V.
F-V-V-F.
V-F-V-F.

26. Leia as afirmativas abaixo sobre Código
de Ética do assistente social e marque a
alternativa correta:
I- Desde a primeira formulação do Código de
Ética Profissional, em 1947, até a reelaboração
de 1975, permaneceram vigentes as mesmas
concepções
filosóficas
assentadas
no
neotomismo, a partir das quais eram
consagrados valores abstratos e metafísicos
como “bem comum” e “pessoa humana”;
II- O Código de Ética de 1986 explicitou
princípios éticos historicamente situados: foram
negados conceitos abstratos e indicada a
urgência de objetivar os sujeitos históricos para
apreender suas necessidades concretas;
III- A revisão do texto de 1986 processou-se
em dois níveis. Reafirmando os seus valores
fundantes - a liberdade e a justiça social -,
articulou-os a partir da exigência democrática:
a democracia é tomada como valor ético
político central, na medida em que é o único
padrão de organização político-social capaz de
assegurar a explicitação dos valores essenciais
da liberdade e da equidade.
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas I e III estão corretas.
As afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

27. Em relação ao tema da Pesquisa no
Serviço Social, leia as alternativas abaixo e
marque aquela que não condiz com a
atitude a ser tomada pelo assistente social
em seu cotidiano de trabalho.

a) O assistente social hegemonicamente tem
uma orientação crítica para mergulhar na
realidade, buscando compreendê-la a partir de
uma perspectiva de particularidade.
b) A atitude investigativa tem que ser
estimulada desde a formação na graduação e
compõe, ao longo do processo de inserção do
profissional na realidade, um dos pilares para a
construção e investigação dos objetos de
atenção do Serviço Social.
c) O exercício permanente da pesquisa,
impulsionado pela atitude investigativa, como
expressão do inconformismo, da crítica
reiterada à realidade, do questionamento rico e
vivo sobre os fatos, cria possibilidades de
novas explicações, permitindo ir além do limite
dado.
d) O processo da pesquisa não se faz sem
nenhum esforço e orientação teóricometodológica. Hegemonicamente, a orientação
profissional que tem sido o sustentáculo desse
processo é a perspectiva crítica, fundada na
teoria social de Marx.
28. No que pertine a Questão Social e a sua
relação com o Serviço Social, analise as
afirmativas abaixo e marque a opção
correta:
a) O Serviço Social tem na questão social a
base de sua contradição como evolução do
trabalho interventivo transformador social.
b) A questão social é concebida como a
expressão mais aguda da desigualdade social
do capitalismo, onde a produção é individual e
a apropriação coletiva.
c) O assistente social convive cotidianamente
com as mais amplas expressões da questão
social, matéria prima de seu trabalho.
Confronta-se com as manifestações mais
dramáticas dos processos da questão social no
nível dos indivíduos sociais, seja em sua vida
individual ou coletiva.
d) Solucionar a discussão sobre a velha e a
existência de uma nova questão social é o
maior desafio imposto aos profissionais de
Serviço Social na atualidade.
29. Acerca da trajetória da profissionalização
em Serviço Social, assinale a alternativa
incorreta:
a) A questão social no século XX, período
entre guerras, já era vista de forma crítica e
política, como manifestação de problemas
individuais, passíveis de controle através de
uma prática social cada vez mais concebida
como atividade reformadora do caráter.
b) A metodologia de trabalho de caso
(desenvolvimento
da
personalidade,

aconselhamento), grupo (desenvolvimento de
liderança) e comunidade (trabalho assistencial
para fortalecer a comunidade para ingressar na
vida da nação) orientou o Serviço Social na
busca da integração do homem/ trabalhador ao
meio social/ sociedade capitalista – diagnóstico
social e práticas educativas de ajustamento
social.
c) O desenvolvimento e o aprofundamento do
capitalismo impõe o estabelecimento de uma
nova identidade do Serviço Social, mediante a
formulação do Estatuto Profissional e por meio
da incorporação de referenciais teóricos
provenientes das ciências sociais.
d) Entendimento de que o Serviço Social é
uma profissão necessária ao trato da questão
social; e não a evolução da ajuda e da
filantropia religiosa.
30. Com relação às influências teóricas e
metodológicas do Serviço Social brasileiro
em
seu
surgimento,
as
seguintes
características: doutrina filosófica cristã
elaborada pelo dominicano Tomás de
Aquino, dedicada ao esclarecimento das
relações entre a verdade revelada e a
filosofia, isto é, entre a fé e a razão; dizem
respeito
a
qual
matriz
teóricometodológica?
a)
b)
c)
d)

Tomismo.
Fenomenologia.
Marxismo.
Neotomismo.

31. Não faz parte do decálogo de direitos
socioassistenciais do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS):
a) Direito de equidade rural-urbana
proteção social não contributiva.
b) Direito à liberdade.
c) Direito
de
equidade
social
e
manifestação pública.
d) Direito à renda.

na

de

32. De acordo com a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), a Assistência
Social rege-se pelo seguinte princípio:
a) Defesa de direitos, que visa a garantir o
pleno acesso aos direitos no conjunto das
provisões socioassistenciais.
b) Defesa intransigente dos direitos humanos
contra todo tipo de arbítrio e autoritarismo.
c) Universalização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
d) Compromisso com a qualidade na prestação
dos serviços, competência profissional e

articulação com
trabalhadores.

outros

profissionais

e

33. Segundo o disposto no Estatuto da
Criança e do Adolescente sobre o direito à
convivência familiar e comunitária, assinale
a opção correta:
a) Toda criança ou adolescente que estiver
inserido em programa de acolhimento familiar
ou institucional terá sua situação reavaliada, no
máximo, a cada 12 (doze) meses, devendo a
autoridade judiciária competente, com base em
relatório elaborado por equipe interprofissional
ou
multidisciplinar,
decidir
de
forma
fundamentada
pela
possibilidade
de
reintegração familiar ou colocação em família
substituta
b) A permanência da criança e do adolescente
em programa de acolhimento institucional não
se prolongará por mais de 02 (dois) anos, salvo
comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada
pela autoridade judiciária.
c) Será garantida a convivência da criança e
do adolescente com a mãe ou o pai privado de
liberdade, dependendo do caso, por meio de
visitas periódicas promovidas pelo responsável
ou, nas hipóteses de acolhimento institucional,
pela entidade responsável, independentemente
de autorização judicial.
d) Será garantida a convivência integral da
criança com a mãe adolescente que estiver em
acolhimento institucional.
34. A assistência social tem por objetivo,
conforme a Lei do SUAS:
a) A vigilância socioassistencial, que visa a
analisar territorialmente a capacidade protetiva
das famílias e nela a ocorrência de
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações
e danos.
b) Implementar a gestão do trabalho e a
educação permanente na assistência social.
c) Estabelecer a gestão integrada de serviços
e benefícios.
d) Afiançar a vigilância socioassistencial e a
garantia de direitos.
35. De acordo com a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS), não se pode
afirmar:
a) A Constituição Federal de 1988 traz uma
nova concepção para a Assistência Social
brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade
Social e regulamentada pela Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS em dezembro de
1993, como política social pública, a

assistência social inicia seu trânsito para um
campo novo: o campo dos direitos, da
universalização
dos
acessos
e
da
responsabilidade estatal.
b) A proteção social deve garantir as seguintes
seguranças ao público atendido: renda,
inclusão social e acesso a direitos.
c) A Política Nacional de Assistência Social
rege-se pelo seguinte princípio democrático:
supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
d) A Política Pública de Assistência Social
realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, considerando as desigualdades
socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de
condições para atender contingências sociais e
à universalização dos direitos sociais.
36. Consiste em um serviço ofertado pela
Proteção Social Especial de Média
Complexidade:
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família (PAIF).
b) Serviço de Proteção em Situações de
Calamidades Públicas e de Emergências.
c) Serviço Especializado em Abordagem
Social.
d) Residência Inclusiva.
37. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, Lei n°
8080/90, analise as afirmativas abaixo e
assinale a opção correta:
(__) O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas
federais,
estaduais
e
municipais,
da
Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, constitui o
Sistema Único de Saúde (SUS);
(__) A iniciativa privada deverá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar;
(__) É objetivo do Sistema Único de Saúde SUS
a implantação da vigilância sanitária;
(__) As ações e serviços de saúde, executados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente
ou
mediante
participação
complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.
a)
b)
c)
d)

V-F-F-V.
V-F-V-F.
F-F-V-F.
F-V-F-V.

38. De acordo com as orientações técnicas
sobre o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) é correto afirmar:
a) A gestão da rede socioassistencial do
município é atribuição do CRAS.
b) O Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado às Famílias e Indivíduos é o
principal serviço ofertado nesse equipamento.
c) O CRAS assume como fatores identitários
dois grandes eixos estruturantes do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS: a
matricialidade sociofamiliar e a territorialização.
d) O CRAS materializa a sociedade civil
organizada no território, possibilitando a
democratização do acesso aos direitos
socioassistenciais e contribuindo para o
fortalecimento da cidadania.
39. As informações sobre o acompanhamento
das famílias e indivíduos no Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) contribui para a organização e
sistematização das informações de cada
situação
acompanhada,
devendo
ser
registradas em instrumentais adequados a este
fim. Sua utilização deve ser restrita à equipe do
CREAS que deverá atentar-se ao sigilo e
privacidade necessários, de acordo com o
código de ética dos profissionais implicados no
acompanhamento.
Para o registro de informações sobre esse
acompanhamento,
pode-se
adotar
diferentes instrumentos, exceto:
a) Prontuário SUAS.
b) Perícia social.
c) Plano de Acompanhamento Individual e /ou
Familiar.
d) Relatórios.
40. Acerca do Estatuto do Idoso, assinale a
opção correta:
a) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a
regular os direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 65 (sessenta e
cinco) anos.
b) É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade,
ao respeito e à convivência familiar e
comunitária. A garantia de prioridade
compreende: destinação
privilegiada
de
recursos privados nas áreas relacionadas com
a proteção ao idoso.

c) É obrigação do Estado, garantir à pessoa
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante
efetivação de políticas sociais públicas que
permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade.
d) É dever do Estado prevenir a ameaça ou
violação aos direitos do idoso.

