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Caderno
de Prova

dezembro

1o

1o de dezembro
das 9 às 13 h
4 h de duração*
40 questões

SAS Assistente Social
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
“A primeira coisa que emerge das ruas da minha infância
é o cheiro de pão. Chegava de carrocinha, o padeiro na
boleia, o orelhudo puxador justificando o ditado ‘cavalo
de padeiro’. Ela parava em todas as casas do Largo Treze
de Maio, o cheiro de pão fresquinho impregnando o ar,
anunciando a chegada da padaria móvel.
[…] o padeiro anunciava sua presença batendo a
tampa do ‘guarda-pães’ contra o batente da própria
carroça. A vizinhança afluía, pelo trote dos baios ou
pelo barulho do pregão: ‘Padeiro!’.
A freguesia ia saindo de casa como se a rua fosse sua
extensão: todos em ‘roupa de estar em casa’, de pijamas e chinelos. Compravam quase todo o estoque,
sem falar nas roscas de polvilho. O próprio padeiro
fazia o troco e seguia rumo ao próximo freguês,
levando o pão fresquinho na carroça e alguns micróbios na mão.”
Sérgio da Costa Ramos: Cheiro das ruas. Diário Catarinense, 5 maio
2013, p. 2.

1. Assinale a alternativa com a afirmação que se
justifica pelo texto.
a. ( ) Em “Chegava de carrocinha” a forma verbal se
refere ao padeiro.
b. ( X ) Em “A freguesia” há uma retomada da expressão “A vizinhança”.
c. ( ) A expressão ‘cavalo de padeiro’ se justifica
porque os padeiros utilizavam baios que eram
orelhudos puxadores.
d. ( ) As roscas de polvilho eram o produto mais
procurado pelos fregueses do padeiro.
e. ( ) A vizinhança do cronista sente saudade dos
padeiros de antigamente, porque eles vendiam pães fresquinhos.

(10 questões)
2. Assinale a alternativa correta, considerando-se o
texto.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Altera-se o sentido das palavras emerge,
impregnando e afluía, se elas forem substituídas por lembra, enchendo e saía.
( ) O sentido de anunciar, em “anunciando a chegada da padaria móvel”, altera-se em “padeiro
anunciava sua presença”.
( ) Os pronomes possessivos de “anunciava sua
presença” e “como se a rua fosse sua extensão”
equivalem ao demonstrativo dele.
( X ) Em “Ela parava em todas as casas” o pronome
evita a repetição de um nome anteriormente
mencionado.
( ) Preserva-se o sentido original da expressão
“anunciando a chegada da padaria móvel”, se
a expressão sublinhada for substituída por de
uma padaria móvel.

3. Analise o texto abaixo:
“A freguesia ia saindo de casa como se a rua fosse sua
extensão: todos em ‘roupa de estar em casa’, de pijamas e chinelos.”
Assinale a alternativa correta, em relação à frase.
a. ( X ) Há, nela, uma comparação.
b. ( ) A forma verbal “ia saindo” expressa ideia de
ação com possibilidade de acontecer.
c. ( ) No dia a dia os moradores do Largo Treze de
Maio usavam pijamas e chinelos.
d. ( ) Em “de pijamas e chinelos” existe uma figura
de linguagem (silepse de número).
e. ( ) A forma verbal no imperfeito do subjuntivo
expressa ideia de ação concluída em passado
recente.
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4. Assinale a alternativa com a frase em que transparece uma ironia.

7. A política brasileira foi recentemente agitada por
uma controvertida decisão da Câmara Federal.

a.
b.
c.
d.

Assinale a alternativa que a identifica.

(
(
(
(

)
)
)
)

“O próprio padeiro fazia o troco”.
” batendo a tampa do ‘guarda-pães’ “.
“anunciando a chegada da padaria móvel”
“pelo trote dos baios ou pelo barulho do pregão: ‘Padeiro!’”.
e. ( X ) “levando o pão fresquinho na carroça e alguns
micróbios na mão”.

5. Analise a frase abaixo.
Amiga, enviamos          outras
crônicas de Sérgio da Costa Ramos, que
         você          .

a. ( X ) A preservação do mandato do deputado
Natan Donadon.
b. ( ) A proibição do “voto aberto” em todas as decisões daquela casa.
c. ( ) A anulação de todas as decisões da Câmara
em que o voto secreto foi utilizado nas
votações.
d. ( ) A impugnação às decisões do Supremo
Tribunal Federal que passarão a não mais ter
validade para o Poder Legislativo.
e. ( ) A anulação das decisões do Supremo Tribunal
Federal que condenaram os deputados José
Genoino e Waldemar da Costa Neto.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

8. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Bolívia
tiveram, recentemente, certo abalo em função de um
episódio de grande repercussão.

anexa ; deixarão ; encantado
anexas ; deixará ; encantadas
anexas ; deixarão ; encantada
anexos ; deixarão ; encantado
anexos ; deixará ; encantada

Assinale a alternativa que pode ser corretamente relacionada a esta afirmação.
a. (

Atualidades

5 questões

6. Assinale a alternativa que mostra uma recente
notícia relacionada à capital dos catarinenses.
a. ( ) Florianópolis ostenta o mais alto índice de
violência urbana entre as capitais brasileiras.
b. ( ) Florianópolis é o 15o destino turístico mais
visitado do Brasil.
c. ( ) Florianópolis tem, segundo o IBGE, a mais
baixa renda per capita entre os trabalhadores
que ganham mais que cinco salários mínimos.
d. ( X ) Florianópolis lidera o ranking das cidades
com renda per capita maior que cinco salários
mínimos por domicílio.
e. ( ) Florianópolis é a cidade com o maior número
de casos de “Dengue” entre as capitais
brasileiras.
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b.

c.

d.

e.

) A invasão, pelo exército boliviano, da embaixada brasileira em La Paz.
( ) A fuga do encarregado de negócios brasileiro na embaixada em La Paz, o diplomata
Eduardo Saboia.
( ) A prisão do encarregado de negócios brasileiro na embaixada em La Paz, o diplomata
Eduardo Saboia.
( ) A prisão do senador boliviano Roger Pinto
Molina que estava refugiado na embaixada
brasileira em La Paz.
( X ) A fuga do senador boliviano Roger Pinto
Molina da embaixada brasileira em La Paz,
sem autorização prévia dos dois países.
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9. Leia a manchete:
Putin diz que Snowden pode
sentir-se seguro na Rússia
“Está claro agora que não vamos entregá-lo”, afirmou o presidente russo. Ele insistiu que a inteligência russa não obteve qualquer informação
dele.
Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/09/putin-diz-que-snowden-pode-sentir-se-seguro-na-russia.html. Acesso
8/9/2013.

A notícia faz referência a um personagem que teve
grande destaque no noticiário internacional.
Assinale a alternativa que indica a razão pela qual este
personagem ganhou notoriedade.

10. Assinale a alternativa que indica o significado da
expressão “Black Bloc”.
a. (
b.

c.

d.
e.

) É um grupo religioso que defende o fim da
propriedade privada, do Estado e da família.
( ) É um movimento musical que divulga a chamada música Junkie, nascida nas ruas das
grandes cidades norte-americanas.
( X ) Trata-se de um grupo de manifestantes
mascarados, engrossado por vândalos, que
durante as recentes manifestações populares
no Brasil atacou agências bancárias, edifícios
públicos e estabelecimentos comerciais.
( ) Trata-se de um ritmo, surgido nas capitais
europeias, que pretende desbancar o hip hop.
( ) É um grupo de vândalos e radicais que ataca
casais homoafetivos. Atua nas grandes cidades brasileiras, principalmente em São Paulo e
Belo Horizonte.

a. ( ) Divulgou uma série de documentos secretos
do Pentágono, que revelavam os agentes do
serviço secreto em atuação na Rússia.
b. ( X ) Divulgou documentos sobre um programa
de espionagem da Agência de Segurança
Nacional norte-americana (NSA).
c. ( ) Publicou na Internet segredos de estado
norte-americanos, entre os quais a localização
de todas as bases militares estadunidenses.
d. ( ) Bloqueou, por cerca de 15 dias, o acesso dos
militares norte-americanos à rede de defesa
aérea daquele país.
e. ( ) Criou e fez circular pela Internet o vírus conhecido como “Alureon”, capaz de penetrar na
maioria dos sistemas de defesa ocidentais,
notadamente no Pentágono.
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Conhecimentos Específicos
11. No que tange às Medidas Socioeducativas
(Lei 8.069/90 – ECA), é correto afirmar:
a. ( X ) A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
b. ( ) A liberdade assistida consiste na realização de
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses.
c. ( ) O regime de semiliberdade pode ser determinado como forma de transição para o meio
fechado.
d. ( ) A medida de internação constitui medida privativa de liberdade com prazo determinado
definido pelo juiz.
e. ( ) A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local
definido como abrigo, não sendo necessário
separá-los por critério de idade e gravidade
da infração.

12. São atribuições do Conselho Tutelar:
a. ( ) Encaminhar para o Juizado notícias de fato
que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou do adolescente.
b. ( ) Atender e aconselhar os pais aplicando apenas a advertência como medidas pertinentes
ao descomprimento do Estatuto.
c. ( X ) Promover a execução de suas decisões
podendo requisitar serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.
d. ( ) Assessorar o Ministério Público na elaboração
da proposta orçamentária para os programas
de atendimento as crianças e adolescentes.
e. ( ) Requisitar apenas certidão de nascimento
para crianças e adolescentes quando
necessário.
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(30 questões)

13. Sobre a fiscalização das Entidades de
Atendimento aos Idosos e infrações administrativas, é
correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) As entidades de atendimento que descumprirem as determinações do Estatuto do Idoso
estarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes, apenas à suspensão das verbas públicas.
( ) Em caso de danos aos idosos abrigados ou
qualquer tipo de fraude em relação ao programa haverá apenas a interdição da unidade.
( ) Na ocorrência de infração por entidade de
atendimento que coloque em risco os direitos
assegurados nesta Lei, o fato será comunicado
ao Conselho Municipal dos Idosos para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades e dissolução da entidade.
( ) No caso de interdição das instituições de
longa permanência, os idosos abrigados serão
transferidos para outra cidade ou Estado, a
expensas do estabelecimento interditado, por
prazo determinado.
( X ) As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério
Público, Vigilância Sanitária e outros previstos
em lei.

14. O SUAS organiza os serviços socioassistenciais a
partir das seguintes referências:
a. ( ) proteção social, matricialidade e financiamento.
b. ( X ) vigilância social, proteção social e defesa
social e institucional.
c. ( ) vigilância social, matricialidade e controle
social.
d. ( ) proteção social, descentralização político-administrativo e financiamento.
e. ( ) defesa social e institucional, territorialização e
monitoramento.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

15. Sobre o Estatuto do Idoso, é correto afirmar:

17. Sobre Pesquisa Social, é correto afirmar:

a. ( ) É obrigação da família garantir à pessoa
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante
efetivação de políticas sociais públicas, que
permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade.
b. ( ) As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como
provê-los com alimentação regular e higiene
indispensáveis às normas do SUAS.
c. ( ) As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo
Estatuto do Idoso foram ameaçados ou violados apenas por ação ou omissão da sociedade
ou do Estado.
d. ( X ) Os benefícios de aposentadoria e pensão do
regime geral da Previdência Social observarão,
na sua concessão, critérios de cálculo que
preservem o valor real dos salários sobre os
quais incidiram contribuição, nos termos da
legislação vigente.
e. ( ) As entidades governamentais de atendimento que descumprirem as determinações
do Estatuto ficarão sujeitas, com prejuízo da
responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes, somente às seguintes penalidades:
advertência, afastamento provisório de seus
dirigentes, interdição de programa e multa.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A Analise de Discurso, como técnica de tratamento de dados, possui a mesma lógica das
metodologias qualitativas, uma vez que busca
a interpretação cifrada do material colhido.
( ) A Análise de Conteúdo se propõe a trabalhar
com o quadro epistemológico da proposta de
linguagem, tanto no senso comum, como no
discurso político ou erudito.
( X ) A teoria é um conjunto coerente de proposições que propõe o relacionamento dos princípios, definições, teses e hipóteses, bem como
contribui para organizar de forma lógica a
interpretação da realidade empírica.
( ) A Entrevista Semiestruturada se constitui num
tipo de conversa em pequenos grupos homogêneos e seu valor principal fundamenta-se
na capacidade humana de formar opiniões e
atitudes na interação com outros indivíduos.
( ) O Roteiro de Entrevista é uma expressão filosófica que significa a reprodução de uma percepção anterior da realidade ou do conteúdo
do pensamento.

18. Para a elaboração de projetos de pesquisa na área
social é necessário tomar algumas providências.
Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
a. (

16. De acordo com o Código de Ética Profissional/Lei
no 8.662/93, com relação às instituições empregadoras
constitui-se direito do Assistente Social.
a. ( ) Ter livre exercício das atividades inerentes à
profissão de Serviço Social.
b. ( ) Participar na elaboração, formulação, gerenciamento e implementação das políticas sociais.
c. ( ) Ter direito a desagravo público por ofensa que
atinja sua honra profissional.
d. ( ) Pronuncinar-se em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se trata de interesse
da população.
e. ( X ) Ter acesso às informações institucionais que
se relacionem aos programas e às políticas
sociais que sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais.

b.

c.

d.

e.

) A entrevista é um excelente instrumento de
coleta de dados, não demandando cuidados
especiais na sua aplicabilidade.
( X ) O planejamento da pesquisa é um processo
de reflexão e tomada de decisão sobre o
objeto de estudo, os objetivos e os procedimentos a serem adotados para realizá-la.
( ) A realidade apresenta-se de forma complexa;
para tanto, a primeira tarefa do pesquisador é
decidir os instrumentos de coleta de dados a
serem utilizados.
( ) Na elaboração do problema de pesquisa, as
hipóteses são fundamentais, pois permitem
construir o esquema que possibilita a interpretação da realidade.
( ) Os objetivos devem ser construídos com clareza de forma a expressar os propósitos da
pesquisa. Para tanto, deve-se começar com
um verbo expresso no gerúndio.
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19. Yasbeck (2009, p. 149) afirma que “até o final da
década de 70, o pensamento de autores latino-americanos ainda orienta ao lado da iniciante produção brasileira a formação e o exercício profissional no Brasil”.
Tal situação foi se modificando com a produção
intelectual do Serviço Social no decorrer do desenvolvimento do debate, resultando em desdobramentos ou explicitação das seguintes vertentes de
análise que nascem no contexto do Movimento de
Reconceituação.
Assinale a alternativa que indica corretamente essas
vertentes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Sistêmica, Positivista e Dialógica
Sistêmica, Funcionalista e Dialógica
Positivista, Funcionalista e Marxista
Modernizadora; Dialógica e Marxista
Modernizadora, Positivista e Marxista

20. Segundo Iamamoto (1982 apud Yasbeck 2009,
p. 150), é “no início dos anos 80 que a teoria social de
Marx inicia sua efetiva interlocução com a profissão.
Como matriz teórico-metodológica esta teoria apreende o ser social a partir de suas mediações, ou seja,
parte da posição de que a natureza relacional do ser
social não é percebida em sua imediaticidade”.
Diante do exposto, assinale a alternativa que corresponde corretamente a esse pensamento.
a. ( X ) O marxismo passa a ser referência analítica
hegemônica para o Serviço Social no Brasil.
b. ( ) No avanço da produção de conhecimento, a
tradição dialógica aparece hegemonicamente
como uma das referências básicas para o
Serviço Social no Brasil.
c. ( ) Tendências teórico-metodológicas e posições
ideológicas se confrontam, sendo a centralidade assumida pelo funcionalismo nesse
processo.
d. ( ) É nesse contexto histórico que os profissionais
de Serviço Social assumem a condição de
executores de políticas sociais.
e. ( ) No processo de maturação do Serviço Social
é possível afirmar que todo o tradicional
conservadorismo foi totalmente superado no
interior da categoria profissional.
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21. De acordo com o Código de Ética Profissional/Lei
8.662/93, constituem infrações disciplinares:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apoiar e/ou participar de movimentos sociais
e organizações populares vinculados à luta
pela consolidação da justiça e cidadania.
( ) Ao realizar crítica pública a colegas da profissão, fazê-lo sempre de maneira objetiva, assumindo sua inteira responsabilidade.
( X ) Exercer a profissão quando impedido(a) de
fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o
seu exercício aos(as) não inscritos(as) ou
impedidos.
( ) Apresentar à justiça, quando convocado
na qualidade de perito, as conclusões de
seu laudo, sem extrapolar o âmbito de sua
competência.
( ) Comparecer perante autoridade competente
quando intimado a prestar depoimento para
declarar que está obrigado a guardar sigilo
profissional.

22. Sobre o Projeto Ético-Político da Profissão, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Em nossa sociedade os projetos societários
são necessariamente projetos oriundos dos
sindicatos e conselhos profissionais.
( ) O projeto da profissão de Serviço Social é
construído apenas na assembleia nacional do
CFESS, que ocorre a cada dois anos.
( ) O projeto profissional é estruturado de forma
rígida, não respondendo às alterações no
sistema de necessidades sociais sobre a qual a
profissão opera.
( ) A elaboração e afirmação de um projeto profissional deve se dar com consciência nítida
de que a singularidade é um elemento da
vida social e da profissão.
( X ) Os projetos societários são construídos de
forma coletiva, mas sua característica peculiar
reside no fato de se constituir como proposta
para o conjunto da sociedade.
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23. O artigo 27 do Código de Ética Profissional/Lei
8.662/93 afirma:
“Salvo nos casos de gravidade manifesta, que exigem
aplicação de penalidades mais rigorosas, a imposição
das penas obedecerá à gradação estabelecida pelo
artigo 24”.
Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) multa ; advertência reservada ; advertência
pública ; suspensão do exercício profissional ;
cassação do registro profissional
b. ( ) advertência reservada ; multa ; advertência
pública ; suspensão do exercício profissional ;
cassação do registro profissional
c. ( ) suspensão do exercício profissional ; advertência reservada ; advertência pública ; multa ;
cassação do registro profissional
d. ( ) cassação do registro profissional ; multa ;
advertência reservada ; advertência pública ;
suspensão do exercício profissional
e. ( ) advertência pública ; suspensão do exercício
profissional ; cassação do registro profissional
; advertência reservada ; multa

25. A Lei 8.662/93 (Código de Ética Profissional) estabelece como direito do assistente social em relação às
instituições empregadoras:
a. (

b.

c.

d.

e.

26. Sobre a Avaliação Participativa, é correto afirmar.
a. (
b.

24. De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social (2005), “o financiamento da Seguridade Social
está previsto no artigo 195 da Constituição Federal de
1988, instituíndo que,através do orçamento próprio, as
fontes de custeio das políticas que compõem o tripé
devem ser financiadas por toda a sociedade mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, do
Estado, do Distrito Federal, dos Municípios e das contribuições sociais”.

c.

d.

e.

No caso da Política de Assistência Social o financiamento ocorre da seguinte maneira:
a. ( ) apenas de forma direta.
b. ( X ) com a participação de toda a sociedade.
c. ( ) mediante a contribuição social apenas do
trabalhador.
d. ( ) apenas com o orçamento da União e do
Distrito Federal.
e. ( ) financiado apenas pelo Fundo Municipal de
Assistência Socail.

) Ter acesso às informações institucionais
que se relacionem ao Plano Diretor da
Organização.
( ) Empregar com transparência as verbas sob
sua responsabilidade de acordo com os interesses dos usuários.
( ) Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados
institucionalmente.
( X ) Dispor de condições de trabalho dignas de
forma a garantir a qualidade do exercício
profissional.
( ) Empenhar-se na viabilização dos direitos
sociais dos usuários através dos programas
sociais.

) Os custos da avaliação precisam ser definidos
apenas pela direção da organização.
( ) O avaliador não poderá assumir a atribuição
de coordenador do projeto avaliativo.
( X ) Os avaliadores devem ter disponibilidade para
o monitoramente e acompanhamento da
avaliação.
( ) O processo pedagógico da avaliação acontece
apenas no final do processo de planejamento
e avaliação.
( ) A aprendizagem individual é a finalidade
principal em um modelo de avaliação
participativa.

27. Assinale a alternativa que indica corretamente o
serviço que compõe a proteção básica da Assistência
Social.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Albergue
Abordagem de rua
Família Acolhedora
Centro de Convivência para Idosos
Serviço de Orientação e Apoio Sociofamiliar
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28. A Lei Maria da Penha (11.340/2006) cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
mulher. Nesse sentido, é correto afirmar:
a. ( X ) Toda mulher, independentemente de classe,
raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
nível educacional, idade e religião, goza dos
direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
b. ( ) Serão asseguradas às mulheres as condições
para o exercício temporário dos direitos à vida,
à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
c. ( ) O poder público desenvolverá políticas que
visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações do trabalho no
sentido de resguardá-las de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
d. ( ) Cabe exclusivamente ao município a promoção e a realização de campanhas educativas
de prevenção da violência doméstica e
familiar contra a mulher, voltadas ao público
escolar e à sociedade em geral, e a difusão
desta Lei e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos das mulheres.
e. ( ) Cabe exclusivamente ao Estado a celebração
de convênios, protocolos, ajustes, termos ou
outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais, tendo por
objetivo a implementação de programas de
erradicação da violência doméstica e familiar
contra a mulher.

29. São consideradas formas de violência doméstica
e familiar contra a mulher:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

sexual, psicológica, moral e negligência.
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
física, sexual, patrimonial, moral e negligência.
psicológica, física, sexual, moral e negligência.
patrimonial, sexual, física, psicológica e
negligência.
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30. De acordo com a Política Nacional para Inclusão
Social da População em Situação de Rua (2008), assinale a alternativa correta sobre as ações estratégicas
para conferir concretude aos princípios e às diretrizes
estabelecidos nesta política.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Oferta de assistência psicológica e disponibilização de mecanismos de acesso a direitos,
incluindo documentos básicos às pessoas em
situação de rua.
( ) Promoção de capacitação, qualificação e
requalificação profissional para a família das
pessoas que vivem em situação de rua.
( ) Criação de alternativas de moradia para a
população em situação de rua nos projetos
habitacionais financiados pelo Município.
( ) Estruturação de rede de acolhida, de acordo
com a homogeneidade e diversidade da
população em situação de rua na oferta dos
serviços.
( X ) Fortalecimento da Ouvidoria para receber
denuncia de violação de Direitos Humanos
em geral, e especialmente dos direitos das
populações em situação de rua.

31. Assinale a alternativa que apresenta a diretriz
da Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência de forma correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Incluir a pessoa portadora de deficiência em
todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, saúde e ao trabalho.
( ) Garantir o efetivo atendimento à pessoa portadora de deficiência através de uma política
de cunho protecionista.
( X ) Adotar estratégias de articulação com órgãos
públicos e entidades privadas, bem como
com organismos internacionais e estrangeiros
para a implantação desta política.
( ) Viabilizar a participação das pessoas portadoras de deficiência em todas as fases de implementação desta política, por intermédio de
cadastro individual na Secretaria Municipal de
Assistência Social.
( ) Promover medidas visando à criação de
emprego, que privilegiem atividades econômicas de absorção de mão de obra para pessoas deficientes físicas.
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32. Assinale a alternativa que indica de forma correta
os instrumentos da Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência (Decreto
3.298/1999 que Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de
outubro de 1989).

34. Segundo O Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), a Assistência Social se organiza através de dois
tipos de proteção: básica e especial.

a. ( ) O fomento à formação de recursos humanos
para adequado e eficiente atendimento apenas da pessoa com deficiência auditiva.
b. ( ) A aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho, em
favor apenas da pessoa portadora de deficiência física, nos órgãos e nas entidades públicos
e privados.
c. ( ) O fomento da tecnologia de bioengenharia
voltada apenas para a pessoa portadora de
baixa visão, bem como a facilitação da importação de equipamentos.
d. ( X ) A articulação entre entidades governamentais
e não-governamentais que tenham responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa
portadora de deficiência, em nível federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal.
e. ( ) O desenvolvimento de programas setoriais
destinados ao atendimento das necessidades
especiais da pessoa portadora de deficiência.

a. (

33. Assinale a alternativa correta sobre as diretrizes
da Política Nacional para Inclusão Social da População
em Situação de Rua (2008):
a. ( ) Complementaridade entre as políticas do
Estado e do Distrito Federal.
b. ( ) Incentivo à formação e à capacitação dos
moradores de rua para atuação na rede de
proteção.
c. ( ) Ação intersetorial para o desenvolvimento
em dois eixos centrais: garantia dos direitos e
resgate da autoestima.
d. ( ) Garantia do desenvolvimento democrático e
de políticas públicas voltadas somente para as
igualdades sociais.
e. ( X ) Alocação de recursos nos Planos Plurianuais,
Leis de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária das políticas públicas para a
população em situação de rua.

Diante do exposto, é correto se afirmar:

b.

c.

d.

e.

) Proteção social especial é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem como
objetivo contribuir para a reconstrução de
vínculos familiares, a defesa do direito, o fortalecimento das potencialidades das famílias
usuárias do Programa Bolsa Família.
( X ) Proteção social básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social que visa prevenir situações
de vulnerabilidade e risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
( ) As proteções básica e especial serão ofertadas
pela rede socioassistencial, de forma isolada,
diretamente pelos entes públicos e pelas
ONGs vinculadas ao Conselho Municipal de
Assistência, respeitadas as especificidades de
cada ação.
( ) A vigilância socioassistencial é um dos métodos de proteção da assistência social que
identifica e previne as situações de risco e de
vulnerabilidade social e de seus agravos por
município.
( ) As entidades e organizações de assistência
social vinculadas ao SUAS celebrarão somente
convênios e contratos com o poder público
para a execução, garantindo financiamento
parcial, pelo Estado, dos serviços e programas
de assistência social, nos limites da capacidade instalada.
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35. Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
é correto se afirmar:
a. ( X ) O BPC é a garantia de um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e ao idoso com
65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção.
b. ( ) Para que haja concessão do BPC, a pessoa
com deficiência deve apresentar impedimentos de curto prazo de natureza física, intelectual e sensorial, que dificultam sua inclusão
social.
c. ( ) O BPC pode ser acumulado pelo beneficiário
com qualquer outro no âmbito da Seguridade
Social ou de outro regime.
d. ( ) A pessoa idosa ou com deficiência fica impedida de receber o BPC caso esteja vinculada a
uma Instituição de Longa Permanência.
e. ( ) A pessoa com deficiência deve ter seu BPC cessado ao ingressar no mercado de trabalho, não
podendo obter nova concessão deste benefício.

36. Uma vez que a Assistência Social se constituiu
como um dos eixos do tripé da Seguridade Social, o
financiamento é que proporciona a materialidade da
Política Nacional de Assistência Social no Brasil.
Diante do exposto, é correto afirmar:
a. ( X ) O financiamento dos benefícios e da rede
socioassistencial ocorre mediante aporte próprio e repasse de recurso fundo a fundo.
b. ( ) No sistema descentralizado e participativo da
Assistência Social, que se operacionaliza através da proposta do SUAS, o financiamento é
de responsabilidade do governo federal.
c. ( ) O financiamento da Política de Assistência
Social, historicamente no Brasil, tem sido
encaminhado por práticas descentralizadas e
exclusiva.
d. ( ) O financiamento com base no território não
depende do aporte do município e sim da
complexidade dos serviços prestados de
maneira complementar.
e. ( ) Há negociação e assinaturas de protocolos
intersetoriais com as políticas de saúde e habitação para que seja viabilizada a prestação de
serviços afetos as estas áreas, que ainda não
são assumidos pela assistência social.
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37. Assinale a alternativa que indica corretamente a
responsabilidade e atribuição dos gestores municipais
para a gestão dos trabalho no âmbito do SUAS.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Destinar recursos humanos para as áreas comporem os quadros de trabalhadores específicos e qualificados por meio de realização de
concursos públicos.
( ) Aplicar o Cadastro Nacional de Trabalhadores
do SUAS, em sua base territorial, considerando apenas os trabalhadores que estão
frente aos serviços, programas, projetos e
benefícios sociais.
( X ) Dotar a gestão de uma institucionalidade responsável, do ponto de vista operacional, administrativo e técnico-político, criando os meios
para efetivar a política de assistência social.
( ) Implantar normas e protocolos específicos para
garantir a qualidade de vida e segurança dos
trabalhadores das entidades sociais que compõem a rede socioassistencial do município.
( ) Nomear comissão paritária entre o governo e
as entidades sociais, devidamente inscritas no
Conselho Municipal de Assistência Social, para
elaborar o plano de carreira, cargos e salários.

38. A capacitação dos trabalhadores da Assistência
Social tem por fundamento a educação permanente
e deve ser realizada com critérios estabelecidos pela
NOB/RH.
Diante do exposto, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A capacitação deve ampliar a discussão nos
Conselhos de Direitos contando com a parceria das Instituições do Ensino Superior.
( X ) A capacitação dos trabalhadores deve ocorrer
de forma sistemática e continuada, sustentável e participativa.
( ) A capacitação no contexto do SUAS deve
estabelecer mecanismos de parceria entre
Instituições de Ensino Superior e as ONGs.
( ) A capacitação no âmbito do SUAS deve estimular a criação de cursos de curta e longa
duração com parceria das Instituições de
Ensino Superior e ONGs.
( ) A capacitação deve destinar-se apenas a trabalhadores da área da Assistência Social: gestores,
trabalhadores e técnico-administrativos.
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39. Analise a citação abaixo:
“O Controle Social tem sua concepção advinda da
Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento
de efetivação da participação popular no processo
de gestão político-administrativo-financeiro e técnico
-operativo, com caráter democrático e descentralizado”
PNAS, 2005, p.51.

Diante dessa citação, é correto se afirmar:
a. ( ) Os conselhos de direitos têm como representação da sociedade civil os usuários das ONGS
e os usuários da política de assistência social.
b. ( ) A conferência tem o papel de avaliar a situação da Assistência Social, observar as diretrizes da política e verificar avanços ocorridos
nos últimos quatro anos em cada município.
c. ( ) A aliança entre a sociedade civil e a representação governamental é um elemento significativo para o estabelecimento de um contrato
entre as partes que definem o papel de cada
uma no âmbito das ONGs do município.
d. ( X ) Os conselhos têm como principais atribuições
a deliberação e a fiscalização da execução
da política e de seu financiamento, em consonância com as diretrizes propostas pela
conferência.
e. ( ) As comissões intergestoras tri e bipartite são
espaços de pactuação da gestão compartilhada no âmbito do município e seguem as
deliberações do Estado.

40. A gestão da área da assistência social fica organizada sobre a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) – Lei 8.742/1993 e a Lei 12.435/2011
(Consolidada) dispõem sobre.
É um dos objetivos da gestão do SUAS:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Integrar a rede pública e privada de serviços,
programas, projetos e benefícios de saúde.
( ) Implementar a gestão do trabalho e a educação continuada na assistência social.
( ) Contestar a vigilância socioassistencial e a
garantia de direitos.
( ) Estabelecer as responsabilidades dos entes
federativos apenas na organização e expansão das ações de assistência social.
( X ) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre
os entes federativos que, de modo articulado,
operam a proteção social não contributiva.
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