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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS VERSÃO: A
I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 60 (sessenta) questões correspondentes 

às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico (05 questões), Noções de Informática (05 
questões) e Conhecimentos Específicos (40 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.

V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o cartão de 
respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site da ESPP, no prazo
recursal contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 
no próprio cartão de respostas.

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO



PORTUGUÊS

Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto abaixo.

AS MÃES DO CRACK 
Drauzio Varella

Difícil avistar um grupo de usuários de crack em que 
não haja uma menina grávida. Desviamos o olhar para não 
correr o risco de encontrar o delas, embaçado pela escravidão 
da dependência.

As razões que as levam a conceber um filho na miséria 
em que se encontram são óbvias: crack é droga psicoativa de 
uso compulsivo que destrói o caráter e subjuga o arbítrio. É 
um experimento macabro da natureza que reduz seres humanos 
à situação de animais de laboratório, condicionados a buscar, 
a qualquer preço, a recompensa que a cocaína lhes traz.

Quando o adolescente rouba a aliança de casamento 
da mãe viúva que pega três conduções para chegar ao trabalho, 
não é por falta de amor, mas pela necessidade. É a premência 
incoercível para sentir o baque da cocaína no cérebro, prazer 
intenso e fugaz como o orgasmo, que o leva a arruinar o futuro 
pessoal e a infernizar a vida dos familiares. Como bem 
caracterizou um usuário:

- Doutor, pense no desespero de correr para o banheiro 
no pior desarranjo intestinal. A compulsão do crack é cem 
vezes pior.

No caso das meninas dependentes, contingente que 
aumenta de forma assustadora, as conseqüências são mais 
trágicas. Muitas vezes iniciadas antes de chegar à adolescência, 
são elas as principais vítimas da crueldade das ruas para as 
quais foram arrastadas.

Às desprovidas de talento e coragem para furtar, 
assaltar ou pedir esmola, sobra o recurso derradeiro: vender 
o corpo. A preço vil, porque transitam num ambiente social 
formado por uma legião de desvalidos que perambula pelas 
cracolândias sem destino nem banho, para quem sexo não é 
prazer que chegue aos pés do crack.

No meio desse refugo social, quando conseguem vinte 
reais por um programa é motivo de festa; caso contrário, 
aceitam dez, o bastante para uma pedra. Em dias de menos 
sorte, cobram cinco por uma sessão de sexo oral, provação 
especialmente dolorosa, quando os lábios estão queimados 
pelo cachimbo incandescente.

Esse é o cenário de horror em que engravidam.
Sem que tenham consciência de seu estado, as 

primeiras semanas do desenvolvimento embrionário acontecem 
sob o impacto da cocaína. Quando descobrem a gravidez, a 
realidade dificilmente se altera.

Na Penitenciária Feminina, atendi uma moça, que aos 
treze anos deu à luz numa calçada da rua Dino Bueno, 
anestesiada pela droga, sem entender que aquelas cólicas 
eram dores de parto.

Em São Paulo, a maioria das parturientes do crack é 
encaminhada para o Hospital Maternidade Leonor Mendes de 
Barros, na zona leste, que procurou se adaptar para atender 
esse contingente que cresce a cada ano. Dez anos atrás, havia 
um ou dois partos de usuárias por ano; agora, há pelo menos 
um por semana.

Como tratar dos bebês, quando entram em crise de 
abstinência? Que destino dar a eles, quando a mãe mora numa 
cracolândia?

Por lei, a maternidade é obrigada a entrar em contato 
com o Conselho Tutelar, que pode retirar o poder familiar da

mãe, caso a considere incapaz de cuidar do filho. O recém- 
nascido vai para uma creche, enquanto a Justiça procura 
localizar alguém da família que se interesse em recebê-lo. 
Quando a tentativa falha, a criança é enviada para adoção.

Separar a mãe do filho é experiência traumática que 
costuma devolvê-la mais depressa para as ruas. Até a gravidez 
seguinte, durante a qual continuará a usara droga. Elas assim 
o fazem não porque sejam mães desnaturadas, mas porque 
o crack é mais poderoso do que todas as vontades, mais forte 
até do que o instinto materno.

Exigir que sob o domínio do crack lhes sobre 
discernimento para a disciplina dos métodos contraceptivos 
é arrogância dos ignorantes que desconhecem a ação 
farmacológica da cocaína; é tripudiar sobre a desgraça alheia.

Existem anticoncepcionais injetáveis administrados a 
cada três meses, ideais para esse tipo de situação. Como é 
insensato esperar que a usuária procure os Serviços de Saúde, 
não seria muito mais lógico levá-los até ela?

Antes que os defensores de ideologias medievais rotulem 
como eugênica essa solução, vamos deixar claro que não 
haveria necessidade de qualquer constrangimento, as 
dependentes aceitariam de bom grado a oferta do 
anticoncepcional. Elas não concebem filhos com o intuito de 
viver os mistérios da maternidade.

1) Considere as afirmativas abaixo.
I. O autor afirma que as meninas dependentes de crack 

não engravidam por vontade própria e que elas não 
têm o instinto materno.

II. Os viciados em crack sentem necessidade do prazer 
intenso provocado pela droga e isso faz com que 
busquem todas as formas para conseguir as pedras.

III. O autor defende a ideia da obrigatoriedade das injeções 
anticoncepcionais nas meninas viciadas.

Está correto o que se afirma somente em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) II e III

2) Considere o primeiro parágrafo do texto e assinale a
alternativa que indica a que se refere o termo
“embaçado pela escravidão da dependência”.
a) Refere-se ao nosso olhar.
b) Refere-se ao grupo de meninas.
c) Refere-se ao crack.
d) Refere-se ao olhar das meninas.
e) Refere-se ao risco.

3) Considere as afirmativas abaixo.
I. A prostituição é uma forma que somente as meninas 

que não conseguem praticar o roubo encontram para 
ganhar dinheiro.

II. O autor considera ignorantes as meninas viciadas que 
não sabem usar os meios contraceptivos.

III. O autor afirma que, para os viciados, o crack gera um 
prazer maior que o do sexo.

Está correto o que se afirma somente em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) II e III

ESPP_04 - VERSÃO A 1



4) Considere o período e as afirmações a seguir.
Separar a mãe do filho é experiência traumática que 
costuma devolvê-la mais depressa para as ruas.
I. O pronome oblíquo refere-se à experiência traumática.
II. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma 

vírgula depois da palavra “filho”.
III. O uso do presente do indicativo indica que se trata de 

ações que só acontecem nos dias de hoje.
Está correto o que se afirma somente em
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) II, apenas.
d) I, II e III.
e) nenhuma.

5) Assinale a alternativa que classifica, correta e 
respectivamente, a palavra “leve” nas duas aparições 
no texto abaixo.

a) Adjetivo -  verbo
b) Adjetivo -  adjetivo
c) Substantivo -  verbo
d) Verbo-verbo
e) Substantivo -  adjetivo

6) Considere os períodos abaixo.
I. De acordo com a polícia, haviam duas mil pessoas na 

manifestação de ontem.
II. O crescimento das redes sociais, nos últimos anos, 

promoveram novas formas de relacionamento.
III. A maioria dos jovens que participaram do programa 

gostou da ideia.
A concordância está correta em
a) todas
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) III, apenas.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas.
Entregaremos____ela o documento que faz referência
______ reivindicações dos funcionários.
a) a - à s
b) à - à s
c) à - a s
d) a - a s
e) a - à

8) Considere o período e as afirmações abaixo.
Os jovens da atual geração, tem fácil acesso a informações 
que levam -  os a conhecer mais sobre vários assuntos.
I. Há um problema de concordância verbal.
II. Há um problema de colocação pronominal.
III. Há problema na pontuação.
Está correto que se afirma somente em
a) todas
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) II, apenas.

9) Assinale a alternativa em que a oração está na voz 
passiva.
a) Necessita-se de estagiário.
b) Vende-se terreno.
c) Feriu-se com a faca.
d) Abraçaram-se demoradamente.
e) Vive-se bem naquela cidade.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas.
I. O rapaz______ ao responder ao delegado.
II. O trabalhador caiu da______ .
III. A noiva já preparou o ________ .
a) exitou -  lage -  enxoval
b) exitou -  laje -  enchoval
c) hesitou -  lage -  enxoval
d) hesitou -  laje -  enxoval
e) hesitou -  lage -  enchoval

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Carlos comprou dois produtos. Pelo primeiro pagou 
R$ 132,00 já incluso 20% de desconto sobre o preço 
à vista do produto. Pelo segundo pagou R$ 216,00 já 
incluso 20% de acréscimo sobre o preço à vista do 
produto. Nessas condições, a soma dos preços à vista 
dos dois produtos é de:
a) R$364,80
b) R$345,00
c) R$348,00
d) R$270,60
e) R$391,20

12) Os números na sequencia 2, 3 ,4, 6, 8, 9, 16, 12, 32, 15, 
... seguem um raciocínio lógico matemático. Então a 
diferença, em módulo, entre o décimo primeiro e o 
décimo segundo termos da sequencia é igual a:
a) 46
b) 22
c) 82
d) 54
e) 36

13) Observando as afirmações:
I) Se todo X é igual a Y, então todo Y é igual a X.
II) Se todo X é Y e se todo Y é Z, então todo X é Z.
III) Se todo Aé B e todo C é B, então pode haver A que é C. 
Pode-se afirmar que são corretas:
a) somente I e III
b) somente II
c) somente II e III
d) todas as afirmações
e) nenhuma afirmação

14) Mario pretende dividir R$ 38.000,00 em partes 
inversamente proporcionais às idades de seus três filhos 
que são 2 ,4  e 5 anos. Portanto Mario deve separar para
o filho mais novo e o filho mais velho a quantia de:
a) R$30.000,00
b) R$ 18.000,00
c) R$24.180,00
d) R$31.090,00
e) R$28.000,00

15) O conjugado da razão entre o número complexo z = 4 - 
8i e o número complexo de argumento igual a o = 180° 
e módulo igual a 4 é igual a:
a) -1 + 2i
b) 1 - 2i
c) -1 + 4i
d) -1 - 2i
e) -1 - 4i
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Referente à memória RAM, analise as afirmativas a seguir 
e assinale as que são tecnicamente verdadeiras:
I. Memória RAM é um tipo de memória volátil utilizada na 

leitura e gravação.
II. RAM significa que é uma memória de acesso aleatório.
III. A velocidade de funcionamento de uma memória é 

medida em bytes.
IV. O primeiro tipo de memória RAM foi a de núcleo magnético.
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

17) Assinale a alternativa abaixo que identifica o recurso 
técnico utilizado como barreira de proteção, com o intuito 
de bloquear conteúdo malicioso, sem impedir o fluxo 
normal de dados:
a) Firewall.
b) Hub.
c) Placa de rede.
d) Estabilizador.
e) Filtro de linha.

18) Referente à Intranet, analise as afirmativas a seguir e 
assinale as que são tecnicamente verdadeiras:
I. É uma versão particular da internet, podendo ou não 

estar conectada à ela.
II. É utilizada exclusivamente para mostrar páginas com 

conteúdos e serviços da rede no novo protocolo xHTML.
III. É uma rede de computadores que assenta sobre a suite 

de protocolos da Internet.
IV. É de uso exclusivo de um determinado local e acessada 

pelos membros de um grupo ou funcionários de uma 
empresa.

a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

19) No Microsoft Outlook 2007 as listas de distribuição 
são armazenadas por padrão na pasta:
a) Anotações.
b) Tarefas.
c) Calendário.
d) Email.
e) Contatos.

20) No Microsoft Excel 2007 a função CONT.NÚM é 
utilizada para:
a) Calcular a quantidade de células que contêm números 

de um determinado valor.
b) Contar e somar todos os números de um intervalo de 

células.
c) Calcular o número de células de um intervalo que contém 

números.
d) Somar somente as células que contêm números inteiros.
e) Contar as células de uma planilha que contêm números 

no formato contábil.

21) O Estatuto da Criança e do Adolescente -  ECA, em seu 
artigo 4°, dispõe sobre os deveres da família, da 
comunidade, da sociedade e do poder público em 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. Estes deveres se 
traduzem no referido Estatuto nas seguintes prioridades:
I. Primazia em receber proteção e socorro em qualquer 

circunstância.
II. Atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública, segundo o grau de gravidade do evento
III. Preferência na formulação e execução de políticas sociais 

públicas, desde que voltadas a educação básica.
IV. Destinação privilegiada de recursos públicos para proteger 

à infância e a juventude.
a) As afirmações I e III estão corretas.
b) As afirmações I e II estão corretas.
c) As afirmações I e IV estão corretas.
d) As afirmações II e IV estão corretas.
e) As afirmações II e III estão corretas.

22) O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (art. 103) 
considera ato infracional como a conduta da criança e 
do adolescente que pode ser descrita como crime ou 
contravenção penal e estabelece medidas sócio- 
educativas (arts.118 e 119) voltadas ao menor, como por 
exemplo, a de liberdade assistida, que se configura por:
I. Designação pela autoridade competente de um orientador 

para acompanhar o caso, o qual poderá ser recomendado 
por uma entidade, por um programa de atendimento ou 
pela família do menor.

II. A medida de liberdade assistida não se restringe a um 
prazo mínimo para ocorrer, podendo a qualquer tempo 
ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida.

III. Compete ao orientador promover ações de promoção 
social do menor e de sua família; realizar supervisão de 
frequência e aproveitamento escolar; favorecer a 
profissionalização e inserção no mercado de trabalho.

Assinale a alternativa certa:
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) As afirmações I e III estão corretas.
e) As afirmações I e II estão corretas.

23) No que se refere a medidas pertinentes aos pais ou 
responsáveis da criança ou adolescente, o ECA, em seu 
art. 129, prevê medidas de orientação, tratamento ou 
punição, tais como:
I. Advertir
II. Matricularem programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III. Matricular para tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV. Perda da guarda;
Em relação às medidas que constam no artigo 129 do 
ECA, assinale a alternativa certa:
a) As afirmações I e II estão incorretas.
b) As afirmações I e III estão incorretas.
c) As afirmações I e IV estão incorretas.
d) As afirmações II e III estão incorretas.
e) As afirmações II e IV estão incorretas.
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24) A LOAS -  Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 
8.742/93) que dispõe sobre a organização da assistência 
social no território brasileiro, tem por objetivo oferecer:
I. Proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice.
II. Amparo às crianças e aos adolescentes brasileiros.
III. Promoção da integração ao mercado de trabalho, 

mediante a obrigatoriedade de capacitação.
IV. Habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de

deficiência e promoção de sua integração à vida
comunitária.

V. Garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal 
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Assinale a alternativa certa:
a) As afirmações I, II e III estão corretas.
b) As afirmações II, III e IV estão corretas.
c) As afirmações III, IV e V estão corretas.
d) As afirmações II, IV e V estão corretas.
e) As afirmações I, IV e V estão corretas.

25) A palavra “carente”, expressa no inciso II do art. 2° da 
LOAS, encontra-se em desuso. A administração pública 
vem empregando, na prática e nos documentos 
relacionados à política de assistência social, em 
substituição a esse termo, a expressão:
I. Em situação de vulnerabilidade e risco social.
II. Em situação provisória de vulnerabilidade social.
III. Em situação permanente de vulnerabilidade social.
IV. Em situação provisória ou permanente de vulnerabilidade 

ou risco social.
Em relação as afirmativas acima assinale a alternativa 
correta:
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) Somente a afirmação IV está correta.
e) As afirmações I e IV estão corretas.

26) A expressão “pessoas portadoras de deficiência”, a que 
se referem os Incisos IV e V do mesmo artigo da LOAS, 
se encontra em desuso, tendo sido substituída, na 
prática e em documentos, pela administração pública, 
pelos termos:
I. Pessoas portadoras de deficiências.
II. Pessoas portadoras de necessidades especiais.
III. Pessoas com deficiências especiais.
IV. Pessoas com deficiências.
Em relação as afirmativas acima assinale a alternativa 
correta:
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa IV está correta.
e) As afirmativas I e II estão corretas.

27) No art. 4° da LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social 
(Lei 8742/93), que dispõe sobre os princípios que regem 
a assistência social, encontramos:
I. Atendimento às necessidades sociais em conformidade 

com as exigências de rentabilidade econômica.
II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial, alcançável pelas demais 
políticas públicas.

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade.

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, para 
os seguintes segmentos populacionais: criança, 
adolescentes, idosos e mulheres grávidas.

V. Divulgação específica e restrita dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público.

Em relação as afirmativas acima assinale a alternativa 
correta:
a) As afirmativas I e IV estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) As afirmativas I e III estão corretas.
d) As afirmativas II e III estão corretas.
e) As afirmativas II e V estão corretas.

28) As palavras “assistencial” e “assistenciais”, expressas 
no art. 4° da LOAS Lei Orgânica de Assistência Social 
(Lei 8742/93), também encontram-se em desuso, tendo 
a administração pública empregado, na prática e nos 
documentos relacionados à política de assistência 
social, os termos (assinale a alternativa correta):
a) Socioassistencial e socioassistenciais
b) Medida social e Medidas sociais.
c) Ação social e ações sociais.
d) Biopsicossocial e biopsicossociais.
e) Socioeducação e socioeducacionais.

29) A Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, com redação 
dada pela Lei n° 10.869, de 13 de maio de 2004, 
estabelece que a política nacional de assistência social 
seja um dos assuntos de competência do

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.
a) Ministério da Educação e do Desenvolvimento Social.
b) Ministério do Combate a Fome e a Pobreza.
c) Ministério da Previdência Social.
d) Ministério do Desenvolvimento, Cultura e Comércio.
e) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

30) O Conselho Nacional de Assistência Social -  CNAS 
aprovou, através da Resolução n° 130/2005, a Norma 
Operacional Básica da Assistência Social, a qual instituiu
o SUAS, cuja sigla expressa______________________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.
a) Serviço Único da Assistência Social.
b) Sistema Único da Assistência Social.
c) Serviço Universal da Assistência Social.
d) Sistema Universal da Assistência Social.
e) Sistematização Unificada da Assistência Social.
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31) O SUAS se caracteriza por ser não-contributivo, 
descentralizado e participativo. Tem por incumbências:
I. A gestão da assistência social.
II. Centralizar as ações dos entes públicos (União, Estados, 

Municípios e o Distrito Federal).
III. Atribuir aos Municípios e Estados a responsabilidade 

pelas ações das entidades privadas de assistência social.
IV. Atribuir à União a responsabilidade pelas políticas 

socioassistencial.
V. Atribuir a responsabilidade de integração das ações de 

política socioassistencial e das entidades privadas de 
assistência social a todos os entes públicos (União, 
Estado, Municípios e Distrito Federal).

Em relação as afirmativas acima assinale a alternativa 
correta:
a) As afirmativas I e III estão corretas
b) As afirmativas I e V estão corretas.
c) As afirmativas II e IV estão corretas.
d) As afirmativas II e III estão corretas.
e) As afirmativas III e V estão corretas.

32) Segundo o Estatuto do Idoso (Lei n° 10741/2003) em seu 
art. 2°, é garantido a pessoa idosa, gozar de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
garantindo e assegurando por meio de leis e outros 
meios, oportunidades e facilidades, para:
a) a preservação da saúde física, aperfeiçoamento 

profissional e intelectual, quando em condições de 
liberdade e dignidade.

b) a preservação da saúde física, aperfeiçoamento social 
e espiritual em condições de liberdade e dignidade

c) a preservação da saúde física e mental e aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade.

d) a preservação da saúde física e mental e aperfeiçoamento 
intelectual e social em condições de liberdade e dignidade

e) a preservação da saúde física e mental e aperfeiçoamento 
geral em condições de liberdade e dignidade.

33) O art. 4° do Estatuto do Idoso dispõe em seus parágrafos 
sobre o dever de todos em garantir a proteção da pessoa 
idosa contra ameaça ou violação dos seus direitos, 
incidindo em punição legal por ação ou omissão diante 
de algumas situações. Assinale a alternativa que se 
refere ao artigo 4° do Estatuto do Idoso.
a) Nenhum idoso pode ser objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação 
ou omissão, será punido na forma da lei.

b) A inobservância das normas de prevenção acarretará, 
prioritariamente, à família do idoso as responsabilidades 
penais que o presente estatuto prevê.

c) É obrigação da família, garantir à pessoa idosa, os 
recursos necessários a sua proteção biopsicossocial, 
garantindo um envelhecimento saudável e digno, assim 
como a prevenção de ameaças ou violação de seus 
direitos.

d) É obrigação exclusiva do Estado, assegurar a pessoa 
idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa 
humana e sujeito de direitos civis, políticos e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis.

e) A família e a comunidade onde o idoso se insere são 
responsáveis por garantir seu acesso à rede de serviços 
de saúde, educação, cultura e lazer.

34) Em relação ao Estatudo do Idoso, leia as seguintes 
afirmativas:
I. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, desde que acompanhados por 
pessoa capaz ou familiar.

II. Opinião, Liberdade de expressão, crença e culto religioso.
III. Participação na vida familiar, comunitária, política, em 

qualquer forma, momento, situação ou evento.
Os aspectos relacionados ao direito de liberdade que 
trata o artigo 10° do Estatuto do Idoso, parágrafo 1 estão 
presentes nas seguintes afirmativas:
a) Apenas I

b) I e III

c) Apenas III

Q
.

II e III

e ) Apenas II

35) Com relação às entidades de atendimento ao idoso que 
desenvolvem programas de institucionalização de longa 
permanência, o Art. 49 orienta sobre os princípios que 
devem nortear suas atividades a saber:
I. Preservação dos vínculos familiares;
II. Rodízio do idoso entre instituições de mesma finalidade 

e serviço, promovendo a socialização contínua do mesmo;
III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV. Promover a participação do idoso nas atividades de rotina 

e de manutenção predial da instituição
V. Promover a participação do idoso nas atividades 

comunitárias de caráter interno e externo
a) As alternativas II, III e IV estão corretas
b) As alternativas I, III e V estão corretas
c) As alternativas I, III e IV estão corretas
d) As alternativas II, IV e V estão corretas
e) As alternativas III, IV e V estão corretas

36) No que tange aos cuidados de prevenção e manutenção 
da saúde da pessoa idosa, o Estatuto do Idoso confere 
ações que devem ser efetivadas da seguinte forma:
I. cadastramento da população idosa em base territorial.
II. atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios 

e unidades geriátricas de referência, com pessoal 
especializado nas áreas de cardiologia, neurologia e 
ortopedia.

III. atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 
população que dele necessitar e que esteja impossibilitada 
de se locomover, inclusive para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem 
fins lucrativos e, eventualmente, conveniadas com o 
Poder Público, nos meios urbano e rural.

IV. reabilitação física orientada por educadores físicos, para 
redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde.

Em relação as afirmativas acima assinale a alternativa 
correta:
a) As afirmações I e II estão corretas.
b) As afirmações I e III estão corretas.
c) As afirmações I e IV estão corretas.
d) As afirmações II e III estão corretas.
e) As afirmações II e IV estão corretas.
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37) Considere as sentenças abaixo e indique a que está em 
concordância com as orientações, disposições e 
definições constantes do Estatuto do Idoso, para garantia 
e promoção dos direitos da pessoa idosa.
a) É de responsabilidade do Poder Público fornecer aos 

idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os 
de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

b) É permitida a cobrança de valores diferenciados dos 
planos de saúde, pelas empresas prestadoras deste tipo 
de serviço, em razão da idade avançada, que impacta 
em maior risco, assim como, a não comercialização ou 
aceitação em caso de doença pré-existente.

c) Os idosos portadores de deficiência ou com limitação 
incapacitante não são objetos de atendimento 
especializado, em face das questões discriminantes, 
preconceituosas e excludentes, nos termos da lei, em 
que incorrerá aquele que assim proceder.

d) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 
direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 
proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo parcial, assegurada a rotina 
assistencial, segundo o critério médico.

e) Cabe a qualquer profissional de saúde conceder 
autorização para o acompanhamento do idoso ou, no 
caso da impossibilidade de haver alguém que o 
acompanhe, justificar por escrito.

38) Conforme art. 17 do Estatuto do Idoso, é assegurado 
ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 
mentais, o direito de optar pelo tratamento de saúde 
que lhe for reputado mais favorável. No entanto, se de 
fato, o idoso não tiver condições de proceder à opção, 
esta será feita:
I. Pelo curador, quando o idoso for interditado.
II. Pelos familiares, quando o curador delegar esta função 

a outros.
III. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não 

houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
IV. Pelo cuidador, quando não houver curador conhecido, 

caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério 
Público.

Assinale a alternativa certa:
a) As afirmações I e IV estão incorretas.
b) As afirmações I e II estão incorretas.
c) As afirmações II e IV estão incorretas.
d) As afirmações II e III estão incorretas.
e) As afirmações I e III estão incorretas.

39) O Estatuto do Idoso, em seus capítulos referentes à 
atividade profissional, preserva o direito da pessoa idosa 
ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas 
condições físicas, intelectuais e psíquicas. Assinale a 
alternativa que descreve a condição considerada mais 
adequada à garantia desse direito
a) Delegar às entidades voltadas a atenção de promoção da 

saúde dos idosos, a criação de programas de 
profissionalização especializada, aproveitando seus 
potenciais e habilidades para atividades regulares e 
remuneradas, favorecendo seu bem-estar físico e emocional.

b) Compete aos Centros de Referências da Pessoa Idosa 
a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, 
com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de 
estímulo a novos projetos sociais, conforme seus 
interesses.

c) O Poder Público e a sociedade não devem estimular as 
empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho 
regular.

d) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego 
é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo 
de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos 
em que a natureza do cargo o exigir.

e) O primeiro critério de desempate em concurso público será a 
idade, sendo a preferência concedida ao candidato mais novo.

40) Os princípios e diretrizes que norteiam a LOAS -  Lei 
Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional do 
Idoso e o SUS -  Sistema Único de Saúde articulam-se 
em suas tratativas, objetivando manter coerência e 
complementaridade das ações de promoção, proteção 
e assistência à pessoa idosa. Leia atentamente as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
a) Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que 

não possuam meios para prover sua subsistência, nem 
de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício 
mensal de 1 14 (um e meio) salário-mínimo.

b) O benefício já concedido a qualquer membro da família 
deve ser computado para fins do cálculo da renda familiar 
per capita.

c) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 
semi-urbanos, inclusive nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

d) Nos veículos de transporte coletivo de que trata este 
artigo, será reservado 1% (um por cento) dos assentos 
para os idosos, devidamente identificados com a placa 
de reservado preferencialmente para idosos.

e) No sistema de transporte coletivo interestadual observar- 
se-á, a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo 
para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários- 
mínimos.

41) As competências do Assistente Social, explicitadas no 
art. 4° da Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n. 
8.662/9, de 7 de junho de 1993), e que de forma sucinta 
corresponde as habilidades em planejar, organizar, 
executar, administrar e assessorar benefícios e serviços 
sociais, tais competências fundamentam-se nas 
dimensões:
a) Ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo
b) Ético-político e técnico-operativo
c) Ético-político e teórico-metodológico
d) Teórico-metodológico e técnico-operativo
e) Somente técnico-operativo.

42) Segundo Martinelli (2006), a base de sustentação teórica 
do projeto ético-político do Assistente Social é
________________. Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna:
a) Teoria Neoclássica.
b) Teoria sócio-histórica.
c) Teoria Social Marxista.
d) Teoria Keyniana.
e) Teoria Positivista.

43) No que se refere às atribuições privativas do Assistente 
Social, explicitadas no art. 5° da Lei de Regulamentação 
da Profissão — Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993, 
compete a esse profissional:
I. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 

informações e pareceres, exclusivamente para órgão 
públicos geradores de políticas sociais.

II. Dirigir e/ou coordenar unidades de ensino e cursos de 
Serviço Social.

III. Supervisionar indiretamente estagiários de Serviço Social.
IV. Assessorar e dar consultoria para órgãos públicos, 

privados e outros.
Estão corretas as seguintes afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) II e IV.
e) II e III.
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44) Diante do amplo leque de possibilidades de atuação 
profissional do Assistente Social, pode-se afirmar 
com segurança que seu trabalho está voltado à:
a) Intervenção nas manifestações especifica da questão 

social, com vistas a fornecer recursos ao sujeito da ação 
social.

b) Intervenção nas diferentes manifestações da questão 
social, com vistas a contribuir para a redução das 
desigualdades e injustiças sociais e fortalecimento dos 
processos de resistência do sujeito da ação social.

c) Intervenção prioritária junto às entidades e órgãos, sejam 
público, privado ou do terceiro setor, cujo fazer essencial 
não comporta conhecimentos específicos da questão 
social.

d) Intervenção nas diferentes manifestações da questão 
social com vistas a contribuir para o rompimento definitivo 
com as desigualdades e injustiças sociais, que assolam 
todos os ambientes sociais.

e) Intervenção exclusiva na perspectiva da democratização 
e ampla autonomia dos sujeitos da ação e do seu entorno, 
para acesso aos direitos sociais.

45) Conforme posicionamento de Fraga (2010), o trabalho 
do Assistente Social deve imprimirem sua intervenção 
profissional uma direção, sendo necessário 
antecipadamente, conhecer e problematizar o objeto 
de sua ação, construindo sua visibilidade a partir de 
informações e análises consistentes da realidade 
social. Diante disso, podemos considerar que a ação 
prévia ao agir de fato é a seguinte:
a) Adotar uma Atitude Investigativa.
b) Realizar Visita Domiciliar.
c) Realizar Entrevista.
d) Avaliar.
e) Orientar.

46) Segundo Martinelli (1994), para o Assistente Social 
construir estratégias de enfrentamento das diferentes 
manifestações de desigualdades e injustiças sociais, é 
preciso:
a) Levantar somente dados qualitativos da realidade.
b) Realizar pesquisas quantitativas, pois elas são 

imprescindíveis para trazer retratos da realidade e 
dimensionar os problemas que se investiga.

c) Investigar somente sobre as informações quantitativas 
da realidade.

d) Desvendar e problematizar a realidade social 
quantitativamente, aprendendo com os modos e as 
condições de vida dos sujeitos com suas expectativas 
sociais e econômicas.

e) Intervir quantitativamente apenas, na realidade social 
com base no materialismo histórico e nas pesquisas 
sobre dados da realidade dos sujeitos.

47) O SUS, Sistema Único de Saúde, formulação de política 
e de reordenamento dos serviços e ações de saúde, 
estabelecido pela Constituição de 1988 e pelas leis que 
o regulamentam, tem por finalidade:
a) Dar assistência jurídica à população, baseada em ações 

corretivas e disciplinares na área da saúde.
b) Dar apoio médico-hospitalar à população, com base em 

modelos de assistência biopsicossocial.
c) Dar assistência social à população, fundamentada nas 

políticas sociais.
d) Dar assistência médica e odontológica à população, com 

base científica e institucional.
e) Dar à população assistência baseada no modelo da 

promoção, proteção e recuperação da saúde.

48) Controle social tem sido exercido pela sociedade, por 
meio de práticas, especialmente no que diz respeito as 
questões de saúde dos brasileiros. Reconhecido como 
sinônimo de participação e controle social das políticas 
públicas, promovido por vários setores da 
sociedade,conforme previsto na Constituição de 1988, e 
regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90 as quais 
instituíram os seguintes órgãos deliberativos e normativos:
a) Sistema Único de Saúde e Conselhos de Saúde
b) Sistemas Municipais de Saúde e Conselho Estadual de 

Saúde
c) Sistemas Municipais de Saúde e Conselho Federal de 

Saúde
d) Sistemas Únicos de Saúde e Conselho Nacional de 

Saúde
e) Sistemas Únicos de Saúde e Conselhos Normativos de 

Saúde

49) Conforme o Decreto n° 5.839, de 11 de julho de 2006, 
são competências do Conselho Nacional de Saúde:
I. atuar na formulação de estratégias e no controle da 

execução da Política Nacional de Saúde, na esfera do 
Governo Federal, exclusivamente nos aspectos 
econômicos e financeiros;

II. elaborar cronograma de transferência de recursos 
financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

III. aprovar os critérios e os valores, mínimos e máximos, 
de remuneração dos serviços de saúde, em conformidade 
com cada região;

IV. acompanhar e controlar a atuação do setor privado da 
área da saúde, credenciado mediante contrato ou convênio;

V . articular-se com o Ministério da Educação quanto à 
criação de novos cursos de ensino superior na área de 
saúde, no que concerne à caracterização das 
necessidades sociais.

a) As alternativas I, II e III estão corretas
b) As alternativas II, III e IV estão corretas
c) As alternativas II, IV e V estão corretas
d) As alternativas I, III e V estão corretas
e) As alternativas III, IV e V estão corretas

50) Os Conselhos formados para deliberar e normatizar 
questões ligadas à saúde pública são regidos pela Lei 
n° 8142/90, que preconiza a necessidade de representação 
dos seguintes segmentos sociais em sua composição. 
Assinale a alternativa correta:
a) Representantes dos trabalhadores da área da saúde, 

usuários, gestores e prestadores de serviços.
b) Representantes de gestores da área da saúde, 

prestadores de serviços e usuários.
c) Assistentes sociais, médicos, psicólogos e usuários.
d) Assistentes sociais, gestores da área da saúde e usuários.
e) Assistentes sociais, médicos, gestores da área da saúde 

e prestadores de serviços.

51) Em artigo publicado em 2011, as autoras Mendes e 
Wunsch apontam que o trabalho do Assistente Social 
na área da saúde do trabalhador assume características 
de interdisciplinaridade, em busca de superar a 
fragmentação do saber e das limitações próprias do 
processo de intervenção. Isto eqüivale dizer que o 
Assistente Social, em suas ações, deve considerar 
(assinale a alternativa correta):
a) Exclusivamente o campo teórico-metodológico que norteia 

a profissão.
b) A necessidade de aprofundar os saberes do campo 

teórico-metodologico da sua profissão.
c) Desconsiderar conhecimentos e saberes de outros ramos 

científicos em suas ações.
d) Aprofundar seu conhecimento sobre as outras áreas do 

saber, para não adentrar em assuntos que não são de 
sua competência.

e) Procurar aprofundar conhecimentos sobre outras 
questões que envolvem a problemática social, fazendo 
uso inclusive, de saberes de outras ciências.
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52) lamamoto, em artigo tece uma análise crítica sobre as 
dimensões ético-política e teórico-metodológicas no 
Serviço Social Contemporâneo. Leia as seguintes 
afirmativas sobre as dimensões ético-política e teórico- 
metodológicas no serviço social.
I. O Serviço Social no âmbito das relações sociais 

capitalistas tem sido visto como a prática de um indivíduo 
isolado e desvinculado da trama social, que da origem 
a sua necessidade de ação.

II. A prática do Assistente Social é tida como uma relação 
singular entre o profissional e o usuário de seus serviços, 
desvinculada da questão social e das políticas sociais.

III. A formação profissional não privilegia a construção de 
estratégias, técnicas e formação de habilidades, centrada 
no como fazer, considerando que o Serviço Social é uma 
profissão voltada à intervenção no social.

Estão corretas as seguintes afirmativas:
a) I e III

b) I e II
c) I

d) II

e ) III

53) Ainda neste mesmo artigo, lamamoto afirma que o Serviço 
Social tem na questão social a base de sua fundação 
enquanto especialização do trabalho. “Questão social” é 
definida por essa autora como sendo o conjunto das 
expressões das desigualdades que a sociedade capitalista 
gera, e que se traduz da seguinte forma:
I. A “questão social” sendo desigualdade é também rebeldia, 

pois os sujeitos sociais, ao vivenciarem as desigualdades, 
a elas resistem e expressam seu inconformismo.

II. A “questão social” na cena contemporânea é de 
fundamental importância para o Serviço Social, pois 
favorece que se possa aprender as várias expressões 
que as desigualdades sociais assumem na atualidade e 
os processos de sua produção.

III. Na atualidade, a “questão social” diz respeito ao conjunto 
unifacetado das expressões das desigualdades sociais, 
engendradas na sociedade capitalista nascente.

IV. A “questão social” expressa desigualdades econômicas, 
políticas e culturais das classes sociais, mediadas por 
disparidades nas relações de gênero, características 
étnicorraciais e formações regionais.

Assinale a alternativa correta
a) As afirmações II, III e IV estão corretas.
b) As afirmações I e III estão corretas.
c) As afirmações I e IV estão corretas.
d) As afirmações I, II e IV estão corretas.
e) As afirmações I, III e IV estão corretas.

54) Com a criação da norma internacional S.A.8000 (Social 
Accountability 8000), verifica-se que as empresas 
começaram a ter sua eficiência e excelência avaliadas 
por critérios que vão além das questões financeiras e 
de lucratividade. Os critérios de avaliação da referida 
norma dizem respeito (assinale a alternativa correta)
a) à ética nos negócios, promoção humana e tecnologia.
b) ao meio ambiente, tecnologia e competitividade.
c) à ética nos negócios, meio ambiente e promoção humana 

e social.
d) à competitividade, tecnologia e ética nos negócios.
e) à promoção humana, tecnologia e competitividade.

55) Martinelli (1997), citada em artigo sobre Responsabilidade 
Social nas Empresas: um desafio para o Serviço Social, 
diz que “de alguns anos para cá tem-se notado em ritmo 
promissor uma crescente consciência de que a empresa 
pode e deve assumir dentro da sociedade um papel mais 
amplo, transcendendo sua vocação básica de geradora de 
riqueza”. Ela associa essa postura a duas possibilidades:
a) Humanização dos objetivos empresariais ou ação estratégica.
b) Espiritualidade na empresa ou ação estratégica.
c) Certificação internacional ou ação estratégica.
d) Compromisso com stakeholders ou ação estratégica.
e) Obrigação social ou ação estratégica.

56) Menegasso (2001), em artigo publicado, discorre sobre 
a importância do trabalho do profissional de Serviço 
Social dentro das empresas públicas e privadas, frente 
as novas exigências estabelecidas pela norma S.A. 8000, 
intimamente relacionadas as especificidades do saber 
desta categoria. As diretrizes das ações dessa norma 
passam portanto, por questões de (assinale a alternativa 
correta)
a) filantropia.
b) políticas Sociais.
c) caritativa.
d) assistencialista.
e) comerciais.

57) O brasileiro considerado pioneiro em defender a idéia de 
que as empresas instaladas no Brasil deveriam elaborar 
e divulgar seu balanço social, como demonstração de seu 
envolvimento e contribuição com as questões sociais foi 
(assinale a alternativa correta):
a) Abílio Diniz.
b) José Sarney.
c) Frei Beto.
d) Herbert de Souza.
e) Fernando Henrique Cardoso.

58) As primeiras publicações de balanço social no Brasil 
ocorreram no final da década de 80 e início de 90. As 
empresas responsáveis por essas publicações foram 
(assinale a alternativa correta):
a) Nitrofértil, Telebrás e Banespa.
b) Gerdau, Vale do Rio Doce e Votorantim.
c) Gerdau, Nitrofértil e Votorantim.
d) Banespa, Banco do Brasil e Telebrás.
e) Telebrás, Votorantim e Nitrofértil.

59) O Selo Empresa Cidadã (Resolução n° 05/98), de autoria 
de Aldaíza Sposati, quando vereadora, é concedido a 
organizações que contribuem para o desenvolvimento 
da comunidade e que adotam comportamento ético na 
busca da consolidação da cidadania. Esse prêmio é 
concedido às empresas que se destacam nas seguintes 
áreas do Balanço Social:
I. Meio ambiente, ambiente familiar e ambiente urbano.
II. Qualidade de vida no trabalho e qualidade dos produtos 

e serviços.
III. Desenvolvimento de políticas sociais.
IV. Estabelecimento de parcerias internas de responsabilidade 

social.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II esta correta.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) Somente a afirmação IV está correta.
e) Nenhuma das afirmações estão corretas.

60) A Lei n° 8662/93, que regulamenta o exercício da 
profissão do Assistente Social, foi acrescida do art. 5°A, 
que trata da duração da jornada de trabalho. Desde essa 
regulamentação a jornada de trabalho do Assistente 
Social passou a ser de (assinale a alternativa correta):
a) 40 horas semanais
b) 44 horas semanais
c) 34 horas semanais
d) 30 horas semanais
e) 32 horas semanais
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