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Sabor de Casa 
 POR ADRIANA MATTA 

 

A magia da tapioca 
 

Tradicionalmente, a tapioca é a base 
da alimentação dos índios brasileiros. 
Hoje ela aparece em destaque nos cardá-
pios de vanguarda dos chefs mais criati-
vos. A tapioca é fonte preciosa de nutrien-
tes e tem custo muito baixo. A mandioca, 
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica 
brasileira, tantos são os benefícios 
para a nossa saúde. 

Está na hora de buscarmos 
uma alimentação mais inteligen-
te, privilegiando os ingredientes 
que nos fazem bem. Acredito que 
podemos unir sabor e saúde no 
mesmo prato. Vale a pena se 
esforçar. Os cientistas nos dizem 
que poderemos viver muito além 
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar 
infantil e inconsequente. 

Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é 
muito importante e é o que nos manterá longevos e forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se 
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também 
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento esse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco. 
 

Adriana Matta é chef 
proprietária do Cooking Buffet. 
 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de 

 
01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes 
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor li
guístico, sem alteração do sentido, equivalente a:

A) pois; 
B) além; 
C) já que; 
D) porque; 
E) vez que. 

 
02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir 
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os 
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:

A) causa e efeito; 
B) adição e efeito; 
C) adição e consequência; 
D) efeito e concessão; 
E) adversidade e intensidade afetiva. 
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dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los plenamente. 
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar 

Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é 
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes. 
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se 
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também 
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essen-

 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de 
2010. 

Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem 
destacada tem valor lin-

m alteração do sentido, equivalente a: 

Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir 
inconsequente”, os 

termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de: 

03. No fragmento do texto “Para 
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:

A) exofórica de “alimentação mais 
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde 

no mesmo prato” 
D) anafórica de “vivê-los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito 

lém dos 100 anos”. 
 
04. Na frase “Porque a alma também 
o verbo em destaque é da ordem dos:

A) de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
B) auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
C) modal, e tem o valor de possibilidade;
D) auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
E) de ligação, pois relaciona

 
05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o 
uso da crase é: 

A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que 
se inicia com artigo “a”;

B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante 
de possessivos não é obrigatório;

C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;

D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem 
brigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;

E) obrigatório, já que d
ante de palavras femininas.

 
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:
 

Os maiores sonhos dos brasileiros

Brilhar nos campos de futebol
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter 
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para 
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas 
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos 
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil 
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com 
você. Eis os números da pesquisa completa:
 
30% ter a casa própria 
18% abrir um negócio 
16% ver os filhos felizes, forma-

dos e independentes 
9% passar em um concurso 

público 

 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio 

 
06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como 
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos subl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada: 

A) catafórica de sonho e anafórica de 
B) catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
C) anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
D) anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
E) catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a 
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada: 

exofórica de “alimentação mais inteligente”; 
catafórica de “paladar infantil e inconsequente”; 
endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde 

los plenamente”; 
endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito a-

ue a alma também deve ser bem nutrida.”, 
o verbo em destaque é da ordem dos: 

de ligação, pois se liga ao principal “ser”; 
auxiliar modal, e tem o valor de desejo; 
modal, e tem o valor de possibilidade; 
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação; 

, pois relaciona-se com o sujeito “alma”. 

Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o 

obrigatório, pois está diante de palavra feminina que 
se inicia com artigo “a”; 
facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante 

possessivos não é obrigatório; 
facultativo, posto que “nossa”, como um demonstra-
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”; 
obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem o-
brigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”; 
obrigatório, já que devemos sempre usar a crase di-
ante de palavras femininas. 

AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDI-
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:  

Os maiores sonhos dos brasileiros 

Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família 
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter 
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para 
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas 

para descobrir os maiores sonhos dos 
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil 
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com 
você. Eis os números da pesquisa completa: 

7,7% salvar vidas 
7,1% encontrar alguém para a 

vida toda 
6,7% fundar uma ONG para 

ensina arte 
5,5% ter uma segunda profissão 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de 
2010. 

Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o 
oito mais votados [...]”, os termos subli-

nhados fazem, respectivamente, uma retomada:  

catafórica de sonho e anafórica de sonhos; 
catafórica de sonhos e anafórica de sonho; 
anafórica de sonho e anafórica de sonhos; 
anafórica de sonhos e catafórica de sonho; 

de sonhos e catafórica de sonho. 
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07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e 
explorar”. A alternativa que contém a forma nominal destes 
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o 
texto é: 

A) brilhantismo, visionário, exploração;
B) brilhar, avistar, explorar; 
C) brilho, vista, explora; 
D) brilhismo, visão, exploração; 
E) brilho, visão, exploração. 

 
08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e 
admirado[...]” refere-se: 

A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual 
ele foi retirado; 

B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da 
pesquisa da Internet; 

C) exoforicamente ao respondente da pesquisa na Inte
net; 

D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “bras
leiros”; 

E) endoforicamente, sob a forma de catá
 
09. A conjunção E, geralmente de valor aditivo, no fragmento 
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pe
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:

A) causal; 
B) consecutivo; 
C) conclusivo; 
D) final; 
E) adversativo. 

 
10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos 
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:

A) os sonhos; 
B) muitas pessoas; 
C) tantos; 
D) para muitas pessoas; 
E) tantos os sonhos. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 
afirmar que: 

A) o município é, predominantemente, serrano;
B) o município é verticalmente edificado;
C) o município é urbanamente montanhoso;
D) o município é tipicamente metropolitano;
E) o município é urbanamente plano.  

 
12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993

A) Adinaldo de oliveira Pontes 
B) Manoel Monteiro de Sampaio Filho 
C) José de Melo  
D) Vera Lúcia da Silva Pontes 
E) Antônio Gomes da Silva 
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brilhantismo, visionário, exploração; 

livro publicado e 

exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual 

endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da 

ente da pesquisa na Inter-

endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi-

endoforicamente, sob a forma de catáfora, a “você”. 

, geralmente de valor aditivo, no fragmento 
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas e 
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor: 

No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos 
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por: 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 

o município é, predominantemente, serrano; 
o município é verticalmente edificado; 

urbanamente montanhoso; 
o município é tipicamente metropolitano; 

Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996. 

 

13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
com a cidade de Mari, EXCETO

A) Sapé 
B) Capim 
C) Mulungu 
D) Caldas Brandão 
E) Araçagi 

 
14. Mari é conhecida economicame

A) na prestação de serviços cerâmicos;
B) pela integração de granjas no setor de avicultura;
C) na produção e no cultivo de mandioca;
D) do comércio informal;
E) de indústrias têxteis.

  
15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.

A) Marinense 
B) Marense 
C) Mariense 
D) Mariaense 
E) Marilense 

 
16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, rel
giosamente, a: 

A) Nossa Senhora da Luz
B) Santa Rita de Cássia
C) Sant´Ana 
D) São Sebastião 
E) Santo Antônio 

 
17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:

A) 14 de setembro de 1961;
B) 17 de outubro de 1948;
C) 22 de abril de 1954; 
D) 19 de setembro de 1948;
E) 19 de setembro de 1958.

 
18. Como todo município que preza pelos aspectos instituci
nais, Mari também adota um
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari. 

A) Verde, amarelo, azul e branco.
B) Vermelho, amarelo, roxo e verde.
C) Azul, amarelo, lilás e verde. 
D) Rosa, amarelo, branco e vermelho.
E) Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

    
19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
que o recém-famoso jogador de futebol Neymar apresentou 
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o q
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como 
forma de corrigi-lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
jogador Neymar faz parte. 

A) Flamengo 
B) Corinthias 
C) Palmeiras 
D) Santos 
E) São Paulo 
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Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
EXCETO : 

Mari é conhecida economicamente pela predominância: 

na prestação de serviços cerâmicos; 
pela integração de granjas no setor de avicultura; 
na produção e no cultivo de mandioca; 
do comércio informal; 
de indústrias têxteis. 

Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
tilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari. 

É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, reli-

Nossa Senhora da Luz 
Santa Rita de Cássia 

A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em: 

14 de setembro de 1961; 
17 de outubro de 1948; 

 
19 de setembro de 1948; 
19 de setembro de 1958. 

Como todo município que preza pelos aspectos institucio-
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta 
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari.  

Verde, amarelo, azul e branco. 
Vermelho, amarelo, roxo e verde. 
Azul, amarelo, lilás e verde.  
Rosa, amarelo, branco e vermelho. 
Laranja, vermelho, amarelo e roxo. 

Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
famoso jogador de futebol Neymar apresentou 

comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido 
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como 

lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas inst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário 
na cidade de Araruna. 

A) Universidade Federal da Paraíba 
B) Universidade Federal de Campina Grande
C) Centro Federal de Ensino Tecnológico
D) Universidade Estadual da Paraíba 
E) Centro de Vocação Tecnológico 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
21. Analise as afirmativas a seguir: 

I.  O serviço social é uma profissão essencialmente i
terventiva; 

II.  O Serviço social é uma profissão de intervenção da 
realidade social, mas não é necessário uma atitude 
investigativa para intervir na questão social, matéria
prima da profissão; 

III.  O Serviço Social apesar de não atingir o patamar de 
ciências construiu uma área de produção de conh
cimentos científicos, inserida na área de ciências s
cias aplicadas; 

IV.  O Serviço Social apesar de ser uma espec
do trabalho coletivo não é considerado trabalho por 
necessitar que uma instituição ofereça meios nece
sários para que o profissional desenvolva suas ativ
dades. 

As alternativas incorretas são: 

A) I e II                    
B) I e III                   
C) I, II e IV 
D) II e III 
E) II e IV 

 
22. O Serviço Social tem na questão social a matéria
da profissão. Levando em consideração essa afirmação an
se a alternativa correta.   

A) Para desvendar a questão social não é necessário o 
desenvolvimento de um processo de trabalho consi
tente. 

B) O assistente Social para conhecer como a questão 
social se manifesta no cotidiano utiliza apenas a pr
tica investigativa como instrumento de trabalho.

C) A questão social para ser entendida precisa ser ins
rida na contradição da sociedade capitalista.

D) O trabalho do Assistente Social est
para conhecer a questão social. 

E) A questão social em nada tem a ver com o conflito 
existente entre o capital e o trabalho. 

 
23. O Assistente Social em seu cotidiano profissional para 
conhecer o seu objeto de atuação e construir estratégias para 
enfrentá-lo deve, exceto: 

A) Pesquisar dados de realidade quantitativos;
B) Investigar qualitativamente informações da realid

de; 
C) Conhecer e problematizar a realidade social;
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Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematica-
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas insta-

através de conjuntura política, um campus universitário 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centro Federal de Ensino Tecnológico 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

O serviço social é uma profissão essencialmente in-

O Serviço social é uma profissão de intervenção da 
realidade social, mas não é necessário uma atitude 

na questão social, matéria-

O Serviço Social apesar de não atingir o patamar de 
ciências construiu uma área de produção de conhe-
cimentos científicos, inserida na área de ciências só-

O Serviço Social apesar de ser uma especialização 
do trabalho coletivo não é considerado trabalho por 
necessitar que uma instituição ofereça meios neces-
sários para que o profissional desenvolva suas ativi-

O Serviço Social tem na questão social a matéria-prima 
da profissão. Levando em consideração essa afirmação anali-

Para desvendar a questão social não é necessário o 
de trabalho consis-

O assistente Social para conhecer como a questão 
social se manifesta no cotidiano utiliza apenas a prá-
tica investigativa como instrumento de trabalho. 
A questão social para ser entendida precisa ser inse-

dade capitalista. 
O trabalho do Assistente Social está voltado apenas 

A questão social em nada tem a ver com o conflito 
existente entre o capital e o trabalho.  

O Assistente Social em seu cotidiano profissional para 
hecer o seu objeto de atuação e construir estratégias para 

Pesquisar dados de realidade quantitativos; 
Investigar qualitativamente informações da realida-

Conhecer e problematizar a realidade social; 

D) Intervir na realidade social
E) Desvendar a realidade social apenas com finalidade 

descritiva e contemplativa.
 
24. A política de assistência Social é considerada política 
pública e direito social com a Constituição Federal de 1988 e 
com a promulgação da Lei Orgânica de Assistência 
Sendo assim, podemos afirmar que:

A) A assistência Social, no Brasil, a parti
estruturada administrativamente e passa a ser regida 
pelo Sistema Único de Assistência Social 

B) A gestão proposta para política de assistência social 
é o pacto federativo e a forma de enfrentar a questão 
social é a centralização;

C) O Sistema Único de Assistência Social tem como r
ferência na sua construção apenas a Lei Orgânica da 
Assistência social - LOAS;

D) A política de Assistência Social realiza
desarticulada das demais políticas setoriais;

E) A Assistência Social, de acordo com a LOAS, tem 
como objetivo a universalização dos direitos sociais.

 
25. O Serviço Social está inserido em diversos campos de 
atuação, dentre eles as políticas p
sócio-educativa, gerenciando, prestando assessoria
ria, entre outros. Dessa forma, podemos conceituar políticas 
públicas como sendo, exceto:

A) Formas das relações de forças sociais refletidas nas 
instituições estatais, com intuito de altera
ções sociais estabelecidas;

B) É a vontade de preservação da coesão social pelo 
fortalecimento dos laços de solidariedade para sol
cionar problemas; 

C) É um campo de estudo da política, que estuda o g
verno sob o olhar de questões política

D) Ações governamentais que produzirão efeitos esp
cíficos; 

E) Atividades dos governos que influenciam na vida 
dos cidadãos. 

 
26. Sobre a política neoliberal an

I.  O processo de reforma do Estado, iniciado desde a 
década de 1990, trouxe mudanças 
diais e retrocesso social, deixando o país privatizado 
e mais desigual; 

II.  A crise financeira do estado no Brasil pode ser di
sociada do modelo econômico atual;

III.  Mesmo com as reformulações políticas e econôm
cas contemporâneas nas funções do Esta
tonomia continuam inalteradas;

IV.  O cenário da globalização favorece os países que 
concentram maior poder econômico em detrimento 
do social. 

As questões incorretas são: 

A) I e II               
B) II e III            
C) III e IV  
D) I, II, III e IV  
E) I, II e III 
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Intervir na realidade social; 
Desvendar a realidade social apenas com finalidade 
descritiva e contemplativa. 

A política de assistência Social é considerada política 
pública e direito social com a Constituição Federal de 1988 e 
com a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social. 
Sendo assim, podemos afirmar que: 

A assistência Social, no Brasil, a partir de 2003, é 
truturada administrativamente e passa a ser regida 

pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 
A gestão proposta para política de assistência social 

acto federativo e a forma de enfrentar a questão 
social é a centralização; 
O Sistema Único de Assistência Social tem como re-
ferência na sua construção apenas a Lei Orgânica da 

LOAS; 
A política de Assistência Social realiza-se de forma 

as demais políticas setoriais; 
A Assistência Social, de acordo com a LOAS, tem 
como objetivo a universalização dos direitos sociais. 

inserido em diversos campos de 
s as políticas públicas realizando ação 

educativa, gerenciando, prestando assessoria- consulto-
ria, entre outros. Dessa forma, podemos conceituar políticas 

: 

Formas das relações de forças sociais refletidas nas 
instituições estatais, com intuito de alterar as rela-
ções sociais estabelecidas; 
É a vontade de preservação da coesão social pelo 
fortalecimento dos laços de solidariedade para solu-

É um campo de estudo da política, que estuda o go-
verno sob o olhar de questões políticas; 

namentais que produzirão efeitos espe-

Atividades dos governos que influenciam na vida 

Sobre a política neoliberal analise as questões a seguir: 

O processo de reforma do Estado, iniciado desde a 
década de 1990, trouxe mudanças econômicas mun-
diais e retrocesso social, deixando o país privatizado 

A crise financeira do estado no Brasil pode ser dis-
sociada do modelo econômico atual; 
Mesmo com as reformulações políticas e econômi-
cas contemporâneas nas funções do Estado e sua au-
tonomia continuam inalteradas; 
O cenário da globalização favorece os países que 
concentram maior poder econômico em detrimento 
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27. Levando em consideração o que Behring (2003) discute 
sobre a contra-reforma do estado e as consequências trazidas 
para as políticas sociais, qual das alternativas
relacionada com essa temática? 

A) Com a contra-reforma do Estado houve uma 
rência de papéis, pois o setor privado assumiu fu
ções que podem ser controladas pelo mercado;

B) Ocorreu o que podemos chamar de publicização, que 
provoca a redução da prestação direta do serviço p
lo Estado; 

C) Implementou-se a união entre a formulação 
cução das políticas sociais; 

D) Contingenciamento de recursos destinados a política 
social; 

E) Privatização para que o Brasil se adaptasse à lógica 
do capital globalizado. 

 
28. A assistência social até atingir o patamar como política de 
direito e fazer parte do tripé da Seguridade Social juntamente 
com a saúde e previdência percorreu um longo processo hi
tórico. Diante da afirmativa analise a alternativa correta:

A) A proposta de instituir o Sistema Único da Assistê
cia Social – SUAS é recente, pois as propos
sistema só foram expressas a partir da II Conferência 
de Assistência Social; 

B) Apesar da assistência social integrar a Seguridade 
Social é somente com a aprovação da Política N
cional de Assistência Social, a partir de 2006, que 
tornou-se possível retomar o movimento reformador 
e definir a assistência como um sistema nacional;

C) Na Constituição Federal, a política de Assistência 
Social encontrou marcos regulatórios genéricos para 
nortear os conceitos e o modo de implementação;

D) O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome – MDS, criado em janeiro de 2006, surge p
ra responder pelas políticas de assistência social;

E) A reforma estatal nos anos de 1980 incentivou o 
xercício da gestão democrática e do controle social, 
propiciando a assistência social um melhor espaço 
para se confirmar enquanto política pública.

 
29. A implementação da Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS e o Sistema único de Assistência Social 
SUAS. Trouxe significativos avanços. Dentre os quais pod
mos destacar, exceto. 

A) Centros de Referências de Assistência Social 
CRAS; 

B) Centro de Apoio Psicossocial – CAPS;
C) A existência de uma rede territorializada de serviço 

de proteção social; 
D) A política de Assistência Social na sua totalidade 

passa a ser de responsabilidade do gestor público;
E) As proteções básica e especial são estruturadas de 

modo hierarquizado. 
 
30. Analise as alternativas a seguir: 

I.  A V conferência nacional de Assistência Social, re
lizada em 2003, determinou a implantação do Sist
ma Único de Assistência Social – SUAS para tentar 
consolidar o sistema descentralizado e participativo 
proposto pela Assistência Social; 
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Levando em consideração o que Behring (2003) discute 
reforma do estado e as consequências trazidas 

qual das alternativas que não está 

reforma do Estado houve uma transfe-
is, pois o setor privado assumiu fun-

ções que podem ser controladas pelo mercado; 
Ocorreu o que podemos chamar de publicização, que 
provoca a redução da prestação direta do serviço pe-

se a união entre a formulação e a exe-

Contingenciamento de recursos destinados a política 

Privatização para que o Brasil se adaptasse à lógica 

A assistência social até atingir o patamar como política de 
rte do tripé da Seguridade Social juntamente 

com a saúde e previdência percorreu um longo processo his-
tórico. Diante da afirmativa analise a alternativa correta: 

A proposta de instituir o Sistema Único da Assistên-
SUAS é recente, pois as propostas deste 

sistema só foram expressas a partir da II Conferência 

Apesar da assistência social integrar a Seguridade 
Social é somente com a aprovação da Política Na-
cional de Assistência Social, a partir de 2006, que 

retomar o movimento reformador 
e definir a assistência como um sistema nacional; 
Na Constituição Federal, a política de Assistência 
Social encontrou marcos regulatórios genéricos para 
nortear os conceitos e o modo de implementação; 

vimento Social e Combate 
MDS, criado em janeiro de 2006, surge pa-

ra responder pelas políticas de assistência social; 
A reforma estatal nos anos de 1980 incentivou o e-
xercício da gestão democrática e do controle social, 

cial um melhor espaço 
para se confirmar enquanto política pública. 

A implementação da Política Nacional de Assistência 
PNAS e o Sistema único de Assistência Social – 

SUAS. Trouxe significativos avanços. Dentre os quais pode-

ncias de Assistência Social – 

CAPS; 
A existência de uma rede territorializada de serviço 

A política de Assistência Social na sua totalidade 
gestor público; 

As proteções básica e especial são estruturadas de 

A V conferência nacional de Assistência Social, rea-
lizada em 2003, determinou a implantação do Siste-

SUAS para tentar 
consolidar o sistema descentralizado e participativo 

II.  A PNAS e as duas normas operacionais básicas 
NOB (NOB1-1998 e NOB2 
princípios e diretrizes preconizadas pela LOAS;

III.  A nova PNAS traz bases para o novo modelo gestão 
de política pública de Assistência Social, o SUAS.

 
A alternativa (s) correta(s) é (são):

A) I                    
B) I e II              
C) II e III  
D) I e III 
E) III 

 
31. Levando em consideração a NOB/SUAS (2005), a prot
ção social enfatizada pela Assistência Social garante um 
conjunto de seguranças. 

I.  Segurança social de renda;
II.  Segurança da família;
III.  Segurança ou desenvolvimento da capacidade de r

ciocinar; 
IV.  Segurança de acolhida.

 
Quais as seguranças podemos destacar como certas

A) I e II         
B) II e III      
C) I e IV 
D) I e III 
E) II e IV 

 
32. O Sistema Único da Assistência Social
mover mudanças de conteúdo e de gestão da política pública 
enfoca alguns conceitos para lhe dar suporte e sustentabilid
de. Sendo assim qual o conceito correto?

A) Financiamento partilhado entre o estado e os mun
cípios, ou seja, os entes federados;

B) Centralização político
ção; 

C) Matricial idade social, enfocando a mulher como 
nidade de referência da família;

D) Valorização da presença do controle social através 
dos conselhos e conferências;

E) Gerenciamento, acolhimentos e avaliação dos resu
tados obtidos pela política de assistência social.

 
33. A lei criada em 01 de Outubro de 2003 dispõe sobre o 
estatuto do idoso e dá outras provid

Levando em consideração essa afirmativa avalie as seguintes 
questões que seguem: 

I.  O estatuto do idoso é destinado a pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos;

II.  O idoso possui todos os direitos inerentes a pessoa 
humana; 

III.  É obrigação da comunidade e do poder público, ap
nas assegurar ao idoso o direito a vida e a liberdade;

IV.  Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negl
gência, discriminação, violência, crueldade ou 
pressão. 

Está correto o que se diz em: 

A) I, II e III 
B) I, II, e IV 
C) I e II 
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A PNAS e as duas normas operacionais básicas – 
1998 e NOB2 - 1999) reafirmaram os 

princípios e diretrizes preconizadas pela LOAS; 
AS traz bases para o novo modelo gestão 

blica de Assistência Social, o SUAS. 

A alternativa (s) correta(s) é (são): 

Levando em consideração a NOB/SUAS (2005), a prote-
social enfatizada pela Assistência Social garante um 

Segurança social de renda; 
Segurança da família; 
Segurança ou desenvolvimento da capacidade de ra-

Segurança de acolhida. 

Quais as seguranças podemos destacar como certas? 

O Sistema Único da Assistência Social-SUAS para pro-
mover mudanças de conteúdo e de gestão da política pública 
enfoca alguns conceitos para lhe dar suporte e sustentabilida-

conceito correto? 

Financiamento partilhado entre o estado e os muni-
cípios, ou seja, os entes federados; 
Centralização político-administrativa e territorializa-

Matricial idade social, enfocando a mulher como u-
ncia da família; 

da presença do controle social através 
dos conselhos e conferências; 
Gerenciamento, acolhimentos e avaliação dos resul-
tados obtidos pela política de assistência social. 

A lei criada em 01 de Outubro de 2003 dispõe sobre o 
s providências. 

Levando em consideração essa afirmativa avalie as seguintes 

O estatuto do idoso é destinado a pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos; 
O idoso possui todos os direitos inerentes a pessoa 

unidade e do poder público, ape-
nas assegurar ao idoso o direito a vida e a liberdade; 
Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negli-

ncia, discriminação, violência, crueldade ou o-
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D) II e III 
E) II e IV 

 
34. De acordo com o Estatuto do Idoso compreende direito à 
liberdade os seguintes aspectos, exceto: 

A) Direito à leitura; 
B) Opinião e expressão; 
C) Prática de esportes e de diversões; 
D) Participação na vida política; 
E) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.

 
35. A partir da promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, crianças e adolescentes passaram a ser reconh
cidos como sujeitos de direitos. Partindo desse pressuposto 
podemos reconhecer como direito fundamental da criança e 
do adolescente, exceto: 

A) Direito à convivência familiar; 
B) Direito à vida; 
C) Direito à liberdade; 
D) Direito à educação; 
E) Direito a viajar. 

 
36. Qual requisito para a concessão de pedidos de colocação 
em família substituta que preconiza o Estatuto da Criança e 
do Adolescente? 

A) Qualificação completa ou incompleta do requerente 
e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com e
pressa anuência deste; 

B) Indicação de eventual parentesco do requerente e de 
seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou ad
lescente, independente se este possuir parente vivo;

C) Inscrição em um cartório próximo a residência dos 
requerentes; 

D) Qualificação completa ou incompleta de seus pais, 
independente se conhecidos; 

E) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou 
rendimentos relacionados à criança ou ao adolesce
te. 

37. Sobre os crimes em espécie disposto no Título VII, Seção 
II, artigo 229 onde afirma que caso o médico, enfermeiro ou 
dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante 
deixar de identificar corretamente o neonato e a par
detenção é: 

A) De 6 meses a 2 anos; 
B) De 1 a 2 anos; 
C) De 3 a 7 meses; 
D) De 2 a 6 anos; 
E) De 4 meses a 1 ano. 

 
38. Constituem obrigações das entidades de atendimento, 
segundo a Lei 10.741/2003, exceto: 

A) Observar os direitos e as garantias de que são titul
res os idosos; 

B) Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes;
C) Fornecer vestuário adequado, se for público, e al

mentação suficiente; 
D) Oferecer atendimento personalizado;
E) Comunicar à autoridade competente de saúde toda 

ocorrência de idoso portador de doenças in
contagiosas. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB) 
 

DO CAPS, ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF 

De acordo com o Estatuto do Idoso compreende direito à 

lio e orientação. 

A partir da promulgação do Estatuto da Criança e do 
crianças e adolescentes passaram a ser reconhe-

cidos como sujeitos de direitos. Partindo desse pressuposto 
podemos reconhecer como direito fundamental da criança e 

Qual requisito para a concessão de pedidos de colocação 
em família substituta que preconiza o Estatuto da Criança e 

Qualificação completa ou incompleta do requerente 
e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com ex-

Indicação de eventual parentesco do requerente e de 
seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou ado-

te se este possuir parente vivo; 
Inscrição em um cartório próximo a residência dos 

Qualificação completa ou incompleta de seus pais, 

Declaração sobre a existência de bens, direitos ou 
nça ou ao adolescen-

Sobre os crimes em espécie disposto no Título VII, Seção 
II, artigo 229 onde afirma que caso o médico, enfermeiro ou 
dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante 
deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, a 

Constituem obrigações das entidades de atendimento, 

Observar os direitos e as garantias de que são titula-

Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes; 
Fornecer vestuário adequado, se for público, e ali-

Oferecer atendimento personalizado; 
Comunicar à autoridade competente de saúde toda 
ocorrência de idoso portador de doenças infecto-

39. Constituem deveres do Assistente Social nas suas relações 
com os usuários, exceto: 

A) garantir a plena informação e discussão sobre as 
possibilidades e consequências das situações apr
sentadas; 

B) democratizar as informações e o acesso aos
mas disponíveis no espaço institucional, como um 
dos mecanismos indispensáveis à participação dos 
usuários; 

C) programar, administrar, executar e repassar os serv
ços sociais assegurados institucionalmente;

D) devolver as informações colhidas nos estudos 
quisas aos usuários, no sentido de que estes possam 
usá-los para o fortalecimento dos seus interesses;

E) contribuir para a criação de mecanismos que venham 
desburocratizar a relação com os usuários, no sent
do de agilizar e melhorar os serviços prestado

 
40. De acordo com o código de ética do Assistente Social é 
vedado ao Assistente Social em sua 
ções Empregadoras: 

A) emprestar seu nome e registro profissional a firmas, 
organizações ou empresas para simulação do exerc
cio efetivo do Serviço Social; 

B) intervir na prestação de serviços que estejam sendo 
efetuados por outro profissional, salvo a pedido de
se profissional; em caso de urgência, seguido da 
mediata comunicação ao profissional; ou quando se 
tratar de trabalho m
fizer parte da metodologia adotada; 

C) prevalecer-se de cargo de chefia para atos discrim
natórios e de abuso de autoridade; 

D) ser conveniente com falhas éticas de acordo com os 
princípios deste Código e com erros técnicos pra
cados por Assistente Social e qualquer outro profi
sional;  

E) prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação 
de outro profissional.
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Constituem deveres do Assistente Social nas suas relações 

garantir a plena informação e discussão sobre as 
possibilidades e consequências das situações apre-

democratizar as informações e o acesso aos progra-
mas disponíveis no espaço institucional, como um 
dos mecanismos indispensáveis à participação dos 

programar, administrar, executar e repassar os servi-
ços sociais assegurados institucionalmente; 
devolver as informações colhidas nos estudos e pes-
quisas aos usuários, no sentido de que estes possam 

los para o fortalecimento dos seus interesses; 
contribuir para a criação de mecanismos que venham 
desburocratizar a relação com os usuários, no senti-
do de agilizar e melhorar os serviços prestados. 

De acordo com o código de ética do Assistente Social é 
vedado ao Assistente Social em sua Relação com as Institui-

emprestar seu nome e registro profissional a firmas, 
organizações ou empresas para simulação do exercí-
cio efetivo do Serviço Social;  
intervir na prestação de serviços que estejam sendo 
efetuados por outro profissional, salvo a pedido des-
se profissional; em caso de urgência, seguido da i-
mediata comunicação ao profissional; ou quando se 
tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção 
fizer parte da metodologia adotada;  

se de cargo de chefia para atos discrimi-
natórios e de abuso de autoridade;  
ser conveniente com falhas éticas de acordo com os 
princípios deste Código e com erros técnicos prati-
cados por Assistente Social e qualquer outro profis-

prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação 
de outro profissional. 


