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AGENTE FISCAL - ASSISTENTE SOCIAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Leia o texto e responda às questões. 

Texto I 
           Quando a gente olha para os oceanos, para os rios e lagos, a Terra parece ter 

muita água. Quase 3/4 da superfície são cobertos por oceanos, de acordo com o planeta 

azul visto do espaço. Mas será que é tudo isso? 
 Na realidade, a camada de água dos oceanos é fina e, por isso, a quantidade de 

água é relativamente pequena. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, 

toda a água do planeta caberia dentro de uma bolinha de ping pong. E mais: dessa 

bolinha de ping pong, quase tudo, 97,5% é água salgada. E, desse pouquinho que sobra, 

70% é agua congelada nos polos e nas geleiras, 30% está debaixo da Terra e apenas 

0,3% é água potável, acessível nos lagos e rios. 

 E essa água está mal distribuída. Sobra em algumas regiões e falta em outras. 

Soma a isso o fato de várias regiões do mundo estarem passando por secas mais 

prolongadas, como o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que está entrando no 

quarto ano seguido de seca. 

 O ano de 2013 foi o mais seco em 120 anos, diz o climatologista do governo 

americano, Michael Anderson. Ele prevê para este ano um novo recorde de pouca chuva 

e altas temperaturas. O nível dos reservatórios baixou. Paul Boyer, da Self-Help 

Enterprises, diz que o lençol de água subterrânea, que deveria ter subido nos primeiros 

meses do ano, ficou estático. Para ele, a crise ainda vai piorar antes de melhorar. 

 A situação também pode piorar no Nordeste brasileiro. Em São Miguel, Rio 

Grande do Norte, cidade de 23 mil habitantes, ninguém recebe mais conta de água 

porque ela acabou em dezembro passado, quando o açude secou. Desde que a água 

encanada acabou, a cidade se movimenta basicamente em torno de um objetivo: 

conseguir água, vender e comprar água, transportar água, carregar baldes d’água, 

situação que deve se manter por um bom tempo porque as autoridades locais não estão 

vendo uma solução em curto prazo. 

 A crise também bateu na porta da rica região Sudeste do Brasil. Os dois maiores 

reservatórios que atendem a Grande São Paulo, Cantareira e Alto Tietê, estão com 

níveis críticos. O Cantareira, o mais importante deles, entrou no volume morto em maio 

do ano passado e nunca mais saiu. O presidente da Agência Nacional de Água (ANA), 

Vicente Andreu Guillo, reconhece que o Brasil tem um nível muito baixo de água 

reservada e reclama que a legislação ambiental pouco flexível não ajuda. 
 Cingapura não cometeu esse erro. Conservando água, uma ilha pequena que era 

pobre quando pertencia à Malásia, hoje é uma cidade-estado rica e high tech. À época 

da Independência, 50 anos atrás, a maior parte da água consumida em Cingapura era 

importada da Malásia, que fica do outro lado. Hoje, a cidade-estado tem reservatórios 

que satisfazem às suas necessidades. 
 Atualmente a escassez de água afeta mais de 40% da população do nosso 

planeta, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Ela prevê que, até 2025, ou 

seja, em apenas 10 anos, 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em países ou regiões 

com absoluta escassez de água. 

(Extraído e adaptado de: http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/08/. Acesso em: 31/08/2015) 

http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/08/
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1. Aponte a opção em que consta, por ordem de relevância, o eixo temático do texto. 
a) Seca, efeitos do aquecimento global, legislação ambiental. 

b) Seca, má distribuição da água, legislação ambiental. 
c) Legislação ambiental, seca, má distribuição da água. 
d) Má distribuição da água, seca, legislação ambiental. 
 

2. Assinale a opção em que consta o título do texto. 

a) Má distribuição e seca prolongada agravam o problema da falta de água. 
b) O mapa da seca no Brasil: estudo de caso. 

c) O problema das políticas públicas de gestão das águas. 
d) Aquecimento global: o ônus das secas prolongadas. 
 

3. Observe a imagem e relacione-a à passagem do texto com a qual se identifica 

argumentativamente. 

 

a) A crise ainda vai piorar antes de melhorar. 

b) Atualmente a escassez de água afeta mais de 40% da população do nosso planeta, 

segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).  
c) As autoridades locais não estão vendo uma solução em curto prazo. 

d) A crise também bateu na porta da rica região Sudeste do Brasil. 
 

4. Na figura acima, há uma estratégia linguística que contribui para a elaboração do 

sentido no texto, identifique-a. 

a) O emprego das palavras “seca” e “cerca”, quase homófonas, contribui para um 

efeito em que se neutralizariam, porém o significado de “cerca”, como delimitação 

da propriedade privada, dos ricos, confere uma orientação argumentativa 

contrária ao efeito da homofonia. 
b) A imagem do chão batido, rachado, com o mandacaru, símbolo da resistência do 

povo do Nordeste, oferece um contraste relativo ao outro lado da cerca, representando o 

fato de haver seca no Nordeste, mas não no Sudeste. 

c) O fato de utilizar “seca” e “cerca” não oferece, pela imagem, uma leitura adequada. 

d) A utilização de um ponto exclamativo ao final da oração funciona de modo a 

demonstrar a inviabilidade de continuar distribuindo de modo injusto a água no planeta. 
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5.Assinale verdadeiro (V) ou (F) falso para as afirmações em relação à canção Vozes da 

Seca, de Luiz Gonzaga (Texto 2). 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 

Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 
 

I- A conjunção MAS, presente na primeira estrofe, contrapõe os enunciados “os 

nordestino têm muita gratidão pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão” e “uma 

esmola a um homem qui é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”. 
II- A expressão vosmicê, na segunda estrofe retoma a expressão “cidadão”, presente na 

primeira estrofe. 
III- O enunciado “Livre assim nóis da ismola” é um pedido consequente a “Dê serviço a 

nosso povo, encha os rio de barrage/Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage.” 

a) F, V, V  b) V, F, F  c) V, F, V  d) F, V, F 

 

6. Assinale a opção em que a associação entre os excertos do Texto 1 e do Texto 2 NÃO 

produz sentido. 

a) “Conservando água, uma ilha pequena que era pobre quando pertencia à Malásia, 

hoje é uma cidade-estado rica e high tech.” (Texto 1)/ “Quando um dia a chuva vim, que 

riqueza pra nação! Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão.” (Texto 2) 
b) “Hoje, a cidade-estado tem reservatórios que satisfazem às suas necessidades.” 

(Texto 1)/ “(…) encha os rio de barrage (...) não esqueça a açudage.” (Texto 2). 
c) "A situação também pode piorar no Nordeste brasileiro.” (Texto )/  “Pois doutô dos 

vinte estado temos oito sem chovê. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê.” 

(Texto 2) 

d)“Várias regiões do mundo estão passando por secas mais prolongadas.” (Texto 

1)/ “Os nordestino têm muita gratidão pelo auxílio dos sulista nessa seca do 

sertão.” (Texto 2) 
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7. Na canção de Luiz Gonzaga, a linguagem do homem do sertão é adequada ao seu 

contexto, operando, na escrita, com variações, sobretudo fonológicas, como “doutô”, 

“pudê” ou “açudage”. Assinale a opção em ocorre variação em outro nível, NÃO apenas 

fonológico. 

a) “Quando um dia a chuva vim”. 
b) “Pidimo proteção”. 
c) “Dê cumida.” 
d) “Uma esmola a um homem qui é são”. 
 

8. Aponte a opção em que o conceito que explica a linguagem do homem do sertão se 

encontra alinhado às atuais concepções da sociolinguística. 

a) Quando se observam formas diferentes, como presentes na canção de Luiz Gonzaga,  

analisadas com critérios, revelam-se  ilógicas e incoerentes. 
b) As línguas não vivem à deriva, elas precisam da gramática para existir, são 

inaceitáveis erros como “pur nóis iscuído”. 

c) Simplesmente não existe erro em língua. Existem, sim, formas de uso de línguas 

diferentes daquelas que são impostas pela tradição gramatical. 
d) A língua varia conforme fatores internos ou externos. Nesse último caso, a posição 

geográfica, social, cultural e histórica não são condicionantes para uma variação 

linguística significativa. 
 

9. No enunciado “Quando um dia a chuva vim”, ocorre um desvio em relação à norma 

culta da Língua Portuguesa. Marque a alternativa em que ocorre desvio pelo mesmo 

motivo. 

a) Se nóis vier, nóis faz. 

b) É bom que assim eles se intertêm. 

c) Vai dá certo. 

d) Eles veem amanhã, já confirmaram. 
 

10. Assinale a opção em que a reescritura do excerto NÃO mantém as características 

linguísticas, semânticas e pragmáticas do enunciado “Mas doutô uma esmola a um 

homem qui é são/ Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”. 

a) Mas doutô uma esmola a um ômi qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

b) Portanto, doutô, uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
c) Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou avicia o cidadão 

d) Mar doutô uma ismola a um ômi qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
 

11. A respeito do Power Point 2010 assinale a alternativa que nomeia a área reservada 

para anotações sobre seus slides e que é muito útil para incluir lembretes e informações 

adicionais de um trabalho, não deixando a apresentação com muitos textos. Essas notas 

são anexadas na parte inferior da janela dos slides e não aparecem na apresentação.  
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a) Painel de anotações b) Revisão c) Caixa de texto d) Sticky Notes 

 

12. Diferente de outros programas do Microsoft Office, o Excel não fornece um botão 

para numerar dados automaticamente. No entanto, pode-se facilmente colocar 

sequências de números em linhas de dados arrastando a alça de preenchimento para 

preencher uma coluna ou linha com uma série de números.  Jhony tentou fazer uma 

numeração arrastando a alça de preenchimento tentando numerar de 1 a 1000, porém 

apareceram apenas números 1. Para concertar isso ele tem que clicar em uma opção que 

aparece na caixa de Opções de Autopreenchimento. Qual opção ele deve clicar para que 

sua numeração fique CORRETA?  

 

a) Copiar Células    b) Preencher Formatação Somente 

c) Preencher sem Formatação  d) Preencher Série 

 

13. Para deixar uma palavra, uma frase ou, ainda, um parágrafo todo em letras 

maiúsculas, nas versões 2003 e 2007 do Word, o que é necessário fazer? 

 

a) Digitar tudo novamente. 

b) Selecionar a palavra, a frase ou o parágrafo, e pressionar as teclas Shift e F3 ao 

mesmo tempo. 

c) Selecionar a palavra, a frase ou o parágrafo, e pressionar as teclas Ctrl e z ao mesmo 

tempo. 

d) Selecionar a palavra, a frase ou o parágrafo, e pressionar as teclas 

Ctrl, Shift e Espaço, ao mesmo tempo. 

 

14. Toda a janela de um programa apresenta barra de título, onde temos o nome do 

programa e alguns botões: Minimizar, restaurar, maximizar e fechar. Sobre a barra de 

títulos é possível AFIRMAR: 

a) Maximizar: A janela ocupa o tamanho de quase a tela inteira. 

b) Restaurar: A janela ocupa um tamanho menor que a tela inteira, nessa opção 

você pode diminuir ou aumentar ainda mais a janela. Para isso chegue próximo da 

borda da janela, até que o ponteiro do mouse mude de formato, depois clique com 

o botão esquerdo e segure. Então arraste até onde quiser. 

c) Minimizar: A janela ocupa somente um lado da tela. 

d) Fechar: Fecha parte da janela.  

15. Sobre o E-mail é INCORRETO afirmar: 

a) Você utiliza o seu endereço de e-mail e o endereço de e-mail da pessoa para quem 

você está mandando a mensagem. 

b) Na hora de mandar um e-mail, você precisa colocar o endereço para quem está 

enviando o e-mail, um assunto e a mensagem, 

c) O endereço de e-mail, possui sempre a seguinte característica: um nome pessoal, o 

símbolo arroba “@” (arroba) e o nome de um provedor. 

d) Pode ser traduzido como “correio eletrônico” e ele funciona quase como um 

correio, permitindo que você se comunique através de algumas mensagens. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. De acordo com Iamamoto (1999), a profissão de Serviço Social é compreendida 

como um produto histórico, e como tal, adquire sentido e inteligibilidade na história da 

sociedade da qual é parte e expressão. Acerca do significado social da profissão julgue 

as assertivas a seguir: 

 

I- O Serviço Social não se afirma como uma especialização do trabalho coletivo e, está 

inscrito na divisão sócio técnica do trabalho.  

II- O Serviço Social se constitui em expressão de necessidades históricas, que não se 

relacionam com a prática das classes sociais no ato de produzir seus meios de vida e de 

trabalho de forma socialmente determinada.  

III- O significado social da profissão depende da dinâmica das relações entre as 

classes e dessas com o Estado nas sociedades nacionais em quadros conjunturais 

específicos, no enfrentamento da ‘questão social’. 

 

a) Item I está correto. 

b) Item II está correto. 

c) Item II e III são itens falos. 

d) Item III está correto. 

 

17. Sobre o Movimento de Reconceituação e aproximação do Serviço Social com a 

perspectiva crítico-dialética, analise os itens indicando verdadeiro(V) ou falso(F): 

 

(  ) Embora o movimento de reconceituação tenha se gestado no bojo da política 

desenvolvimentista e sido tributário de seus parâmetros teórico-analíticos, já no 

despontar da década de 1970 passaram a marcar presença no cenário profissional 

análises e propostas com nítida inspiração marxista, abrindo uma fratura com suas 

próprias produções iniciais. 

(    ) O encontro do Serviço Social com a perspectiva crítico dialética deu-se por meio 

de uma análise criteriosa de suas mútuas relações, não havendo interferência da 

militância para a prática profissional.  

(  ) A descoberta do positivismo pelo Serviço Social latino-americano contribuiu 

decisivamente para um processo de ruptura teórica  e prática com a tradição 

profissional. 

A sequência CORRETA corresponde ao item:  

 

a) F, V, F. b) V, V, F.  c) F, F, V.  d) V, F, F. 

 

18. Iamamoto (1999), ao abordar a prática da profissão de Serviço Social, aponta um 

duplo dilema que se faz presente até os dias de hoje e que é decorrente de uma análise 

da prática social esvaziada de historicidade. A autora refere-se a: 

 

a) Instrumentalidade e messianismo. 

b) Utopia e realidade. 

c) Práxis e fatalismo. 

d) Fatalismo e messianismo utópico. 
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19. Netto (2011), considera o sincretismo como fio condutor da afirmação e do 

desenvolvimento do Serviço Social como profissão. Neste sentido, o autor aponta três 

fundamentos objetivos quanto à estrutura sincrética da profissão. Assinale o item que 

não corresponde aos fundamentos identificados pelo autor: 

 

a) O universo problemático original que se apresentou como eixo das demandas 

histórico-sociais, dada à complexidade e natureza difusa da questão social.  

b) O cotidiano como horizonte do exercício profissional. 

c) A modalidade específica de intervenção da profissão. 

d) A questão social como horizonte do exercício profissional. 

 

20. Sobre as determinações históricas e sociais da trajetória do Serviço Social, enquanto 

profissão, assinale o item CORRETO: 

 

a) O serviço social como profissão inserida na divisão social do trabalho tem como 

uma das singularidades do fazer profissional a execução de políticas públicas no 

enfrentamento das expressões da “questão social”. 

b) A emersão do Serviço Social como profissão se deu na idade do capital comercial, 

momento de desorganização do Estado e das legislações, segundo os princípios de 

regulação social liberal e consolidação das ciências sociais no âmbito profissional. 

c) No início do século XX, para assegurar os mecanismos tencionados pela ordem 

monopólica, o Estado é reivindicado como mecanismo de intervenção extraeconômica, 

cuja função é assegurar os direitos da classe trabalhadora. 

d) É na consolidação da sociedade feudal madura que surge o Serviço Social, com sua 

base sustentada nas modalidades do Estado burguês que se defronta com a “questão 

social” por meio das políticas sociais. 

 

21. Nos anos 1970, o espaço acadêmico oferecia inicial solidez com a graduação e a 

recente pós-graduação em Serviço Social, o que proporcionava um caminho mais 

seguro para os questionamentos e o trabalho teórico-metodológico pretendido pelos 

protagonistas da intenção de ruptura. Acerca da inserção da profissional no espaço 

acadêmico, assinale o item INCORRETO: 

 

a) Na Universidade, foi possível a interação intelectual entre assistentes sociais que 

pretendiam se dedicar à pesquisa, sem as demandas imediatas da “prática profissional” 

submetida às exigências e aos controles institucionais das agências empregadoras. 

b) No espaço universitário foi possível realizar experiências nos campos de estágio com 

novas abordagens e referenciais e, principalmente, quebrar o isolamento intelectual do 

assistente social. 

c) A partir da perspectiva tradicional, o Serviço Social se insere com maior 

assiduidade no espaço acadêmico e a interlocução com profissionais de diversas 

áreas do saber. 

d) A busca pela renovação que gerou a ruptura com o tradicionalismo no seio da 

profissão ofereceu uma nova inserção dos assistentes sociais e a aproximação com a 

teoria social crítica passou a ser cada vez mais presente na discussão teórica da 

profissão. 
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22. No que se refere ao planejamento social, de acordo com Baptista (2002), assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) O planejamento é um processo metódico de abordagem racional e científico que 

supõe uma sequencia de atos decisórios, ordenados em momentos definidos e baseados 

em conhecimentos teóricos, científicos técnicos. 

b) O planejamento estuda as situações prevendo seus limites e suas possibilidades. 

c) No planejamento está incluído o processo de escolha de alternativas, determinação 

de meios e definição de prazos. 

d) O planejamento não inclui a execução das decisões orientadas pelas escolhas 

efetivadas no decorrer do processo. 

 

23. Para o processo de planejamento, conforme Baptista (2002), a importância da 

operacionalização dos conceitos está no fato de propiciar as seguintes ações, EXCETO: 

 

a) Um marco de referência para a ação. 

b) A coleta e o registro de dados empíricos. 

c) A morosidade na descrição e na interpretação de dados. 

d) Maior facilidade de comunicação entre especialistas, a equipe planejadora e a 

população e entre estas e a instituição, possibilitando a interpretação dos conceitos 

expressos sem ambiguidades. 

 

24. Desde os anos 1970, o Serviço Social brasileiro vem construindo um projeto 

profissional comprometido com os interesses das classes trabalhadoras. Quanto ao 

projeto ético político da categoria, assinale o item INCORRETO: 

 

a) O projeto ético político avançou nos anos 80, consolidou-se nos 90 e está em 

construção, fortemente tensionado pelos rumos neoliberais da sociedade e por uma nova 

reação conservadora no seio da profissão na década que transcorre. 

b) O avanço do projeto nos anos 80 deveu-se à construção de elementos que o 

matizaram entre os assistentes sociais, dentre eles, o Código de Ética de 1986. 

c) Os projetos profissionais [inclusive o projeto ético-político do Serviço Social] 

apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que legitimam a 

ordem dominante, delimitam e priorizam os objetivos e funções da sociedade 

burguesa capitalista e, formulam os requisitos (teóricos e, institucionais e práticos) 

para o seu exercício. 

d) O processo de consolidação do projeto ético político pode ser circunscrito à década 

de 90 que explicita a maturidade profissional do Serviço Social, através de um escopo 

significativo de centros de formação que amplificou a produção de conhecimentos entre 

os assistentes sociais. 

 

25. O entendimento dos elementos constitutivos que emprestam materialidade ao 

projeto ético político do serviço social pode se dar a partir de três dimensões articuladas 

entre si. Assinale a alternativa que corresponde ao item INCORRETO: 

 

a) a dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social. 

b) a dimensão político-organizativa da categoria. 

c) dimensão jurídico-política da profissão. 

d) dimensão da prática profissional 
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26. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI Nº 8.069, DE 13 DE 

JULHO DE 1990), assinale verdadeiro (V) ou falso(F): 

 

(    ) Considera criança a pessoa até 11 anos de idade incompletos. 

(   ) O ECA também se aplica, excepcionalmente, as pessoas entre 18 e 24 anos de 

idade. 

(  ) Casos de suspeita ou confirmação de maus tratos ou castigo físico, serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. 

(   ) Dispõe sobre a prevenção integral à criança e ao adolescente como sujeitos de  

direitos e pessoas em desenvolvimento. 

(   ) Estabelece que a colocação em família substituta estrangeira constitui medida 

excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 

 

A sequência correta está no item: 

 

a) V, F, V, V, F  

b) F, F, V, F, V 

c) F, V, F, F, V 

d) V, V, F, V, F 

 

27. A Lei nº 10.741/2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso. No que se refere aos direitos 

fundamentais constantes no Estatuto, analise o seguinte: 

 

I – O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, 

ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

II – Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil, caso o idoso ou seus 

familiares não possuam condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao 

Poder Público esse provimento, no âmbito da previdência social. 

III – Será reservado ao idoso, nos termos da lei local, 5% (cinco por cento) das vagas 

nos estacionamentos públicos e privados. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

 

a) I e III 

b)  I, II e III 

c) Somente o item III 

d) Somente o item I 

 

28. O acesso ao mercado de trabalho é um direito da pessoa com deficiência previsto no 

Decreto nº 3.298/99. De acordo com o Decreto, é CORRETO afirmar:          

 

a) A empresa com cem empregados não está obrigada a preencher de dois a cinco por 

cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com 

pessoa com deficiência habilitada. 

b) A empresa com cinquenta ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a 

cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou 

com pessoa com deficiência habilitada. 
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c) A empresa com quatrocentos empregados está obrigada a preencher de três por 

cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com 

pessoa com deficiência habilitada. 

d) Toda empresa, independente da quantidade de empregados, está obrigada a 

preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência 

Social reabilitados ou com pessoa com deficiência habilitada. 

 

29. De acordo com a Lei nº 8.662/93 - Lei de Regulamentação da profissão, são 

atribuições privativas do Assistente Social, EXCETO: 

 

a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 

programas e projetos na área de Serviço Social;  

b) Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de 

Serviço Social; 

c) Assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social;  

d) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço 

Social;  

 

30. No seu título IV- Da Observância, Aplicação e Cumprimento do Código de Ética, 

constituem infrações disciplinares, EXCETO: 

 

a) Exercer a Profissão quando impedido/a de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o 

seu exercício ao/às não inscritos/as ou impedidos/as.  

b) Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e contribuições devidas ao Conselho 

Regional de Serviço Social a que esteja obrigado/a.  

c) Participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço Social, esteja inscrita 

no Conselho Regional. 

d) Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado, perante o Conselho 

Regional ou Federal. 

 

31. A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre as instâncias colegiadas, 

pode-se AFIRMAR que: 

 

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com representação dos vários 

segmentos sociais. 

b) Terão representação no Conselho Nacional de Saúde somente o Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde(Conasems). 

c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua para avaliar a 

situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
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32. Analise as afirmativas abaixo concernentes ao campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

I – A vigilância nutricional e a orientação alimentar estão incluídas no campo de 

atuação do SUS. 

II – A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substancias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

III - A execução de ações do SUS compreende a vigilância sanitária, a  vigilância 

epidemiológica, a saúde do trabalhador, com exceção da assistência terapêutica. 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) II e III 

b) I, II e III 

c) I  e II 

d) Somente a I 

 

33. Com base na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), qual entre os 

itens abaixo corresponde a um dos objetivos da assistência social? 

 

a) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. 

b) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

c) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária. 

d) A garantia de 1(um) salário mínimo de benefício mensal ao idoso com deficiência 

que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família. 

 

34. No capítulo III – Da Organização e da Gestão, da Lei Orgânica da Assistência 

Social, estabelece as competências da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. Marque a alternativa correta, associando as colunas abaixo: 

 

1- Compete a União 

2-  Compete aos Estados 

3-  Compete aos Municípios  

 

(  ) Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 

enfrentamento da pobreza em âmbito regional ou local. 

(    ) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 

(   ) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada 

definidos no art. 203 da Constituição Federal. 

(   ) Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais 

na ´prestação de serviços de assistência social. 

 

a) 2, 3, 1 e 2 b) 3, 2, 2 e 1         c) 3, 3, 1 e 2  d) 1, 3, 2 e 1 
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35. A Lei nº 11.340/2006 prevê as formas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, entre outras como: 

 

a) A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria ao agressor. 

b) A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 

manter relação sexual desejada, sem impedimento de qualquer método contraceptivo, 

que desenvolva seus direitos sexuais. 

c) A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde psicológica, crenças e decisões. 

d) A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima. 

 


