
PREFEITURA DO PAULISTA 
SELEÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

 

PRÉDIO                                                                                                                                                                          SALA 

                             

 

 

NOME  

                              

 

 

Nº DE IDENTIDADE                                   ÓRG. EXPED.                  UF                                     Nº DE INSCRIÇÃO          

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 



ASSISTENTE SOCIAL 

 

2 

PORTUGUÊS 

 

TEXTO 01 (questões 01 e 02) 

 

"Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver 

deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu."                     (Érico Veríssimo) 

 

01. Analisando-se o verbo "dar", nesse contexto, é CORRETO afirmar que 

 

A) exige um complemento apenas, e este não vem regido de preposição. 

B) não pede complemento. 

C) pede um complemento apenas, e este vem regido de preposição. 

D) exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem preposição. 

E) é impessoal e não pede complemento. 

 

02. Observe o trecho abaixo: 
 

"E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos..." 
 
Sobre ele, está CORRETO o que se declara na alternativa 

 

A) "Ao dinheiro" indica exemplo de regência nominal. 

B) Se o termo "dinheiro" fosse substituído por "riqueza", seria facultativa a crase. 

C) A vírgula após o termo "dinheiro" é facultativa. 

D) O verbo "deixar" exige complemento regido de preposição. 

E) O termo "cegos" indica que o texto se refere a pessoas do sexo feminino. 

 

TEXTO 02 (questões de 03 a 05) 

 

MÚSICA NAS ESCOLAS 
 

A Lei nº 9.394 prevê, entre outros pontos, que a música deve ser conteúdo obrigatório no currículo escolar. Nossas 

crianças e adolescentes estão realmente precisando ter noção do que é uma boa música e conhecer o trabalho dos 

grandes compositores e cantores. As letras de muitas músicas de sucesso atualmente contribuem para desconstruir a 

cultura e a evolução dos sentimentos nobres dos nossos jovens. 
Jornal do Commercio. Voz do Leitor. 04 de julho de 2014. p.11. 

 

03. Após a leitura do texto 02, conclui-se que 
 
A) as escolas da rede pública tendem a ofertar aulas de música, sobretudo para os adolescentes. 

B) na atualidade, as crianças são exercitadas a apreciarem músicas eruditas. 

C) há uma proposta atual de Lei que visa à inserção obrigatória da música no currículo escolar. 

D) existem propostas no âmbito escolar, embora poucas se voltem a cultivar a arte e a música entre os alunos. 

E) algumas letras de músicas atuais concorrem para uma sensibilização maior por parte dos jovens. 

 

04. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que NÃO foi declarada no texto 02. Assinale-a. 
 
A) Os jovens da atualidade nutrem, principalmente, sentimentos de perversidade. 

B) Atualmente, percebe-se a necessidade de as crianças e os jovens adquirirem mais conhecimento sobre a música. 

C) É preciso que as crianças e os adolescentes conheçam mais o trabalho dos cantores e compositores. 

D) Diversas letras de músicas atuais concorrem para interferir na evolução dos pensamentos dos jovens.   

E) Existe uma perspectiva atual de considerar a música um componente obrigatório no currículo escolar.  

 

05. Sobre Acentuação, analise os itens abaixo: 
 

I.    "que a música deve ser conteúdo obrigatório no currículo escolar." 

II.   “ter noção do que é uma boa música...” 

 
É CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No item I, a tonicidade dos termos sublinhados recai na antepenúltima  sílaba. 

B) No item II, a tonicidade do primeiro termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

C) O "u" átono do segundo termo sublinhado no item I forma hiato, razão por que é acentuado. 

D) O segundo termo sublinhado do item II é acentuado por ser monossílabo átono. 

E) O acento do primeiro e o do quarto termo sublinhado no item I obedecem à mesma regra de acentuação. 

http://pensador.uol.com.br/autor/erico_verissimo/
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TEXTO 03 (questões de 06 a 08) 

 
 

06. Sobre o texto do pensamento de Lao-Tsé, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em "Quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência." - em relação ao primeiro termo sublinhado, a crase 

é facultativa. Quanto ao segundo, existe nele a presença, apenas, do artigo "a". 

B) O verbo "revelar" exige complemento regido de preposição. 

C) Os termos "ignorância" e "sapiência" obedecem à mesma regra de acentuação. 

D) O verbo "viver" exige complemento regido de preposição. 

E) A regência do verbo "conhecer" difere da dos verbos "revelar" e "ignorar". 

 

07. Existe um erro de pontuação no pensamento de M. de Cervantes.  Assinale a alternativa que o apresenta. 

 

A) Deveria haver uma vírgula após o termo "mais" e não, ponto-e-vírgula. 

B) O autor omitiu uma interrogação após o termo "muito". 

C) Ao final do texto, deveria haver um ponto-e-vírgula e não, um ponto. 

D) Em vez de ponto-e-vírgula, deveria haver um ponto de exclamação após o termo "mais". 

E) Após o termo "amigo", deveria haver um ponto. 

 

08. No pensamento de autoria anônima,  

 

A) o verbo "explicar" está conjugado no modo imperativo, na 2a. pessoa do  singular. 

B) o verbo "precisar" está conjugado em tempo passado. 

C) a locução "vão acreditar"  indica que a ação já foi realizada. 

D) o verbo "explicar" encontra-se na 3a. pessoa do singular do modo imperativo. 

E) conjugando-se o verbo "precisar" em tempo futuro, estaria correto o seguinte trecho: seus amigos não precisaram. 

 

TEXTO 04 (questões 09 e 10) 

 

UMA LUZ QUE CHEGOU TARDE 

 

As lâmpadas incandescentes de 60 watts, as mais tradicionais no país, deixarão de ser fabricadas e importadas a partir 

de 30 de junho. As incandescentes com potência mais alta saíram do mercado no fim do ano passado. Desde então, 

lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas com outras tecnologias, como fluorescentes ou 

halógenas de LED a preços cada vez mais baixos. 
Revista Época. Editora Globo. p.11. 16.06.2014. 

 

09. Assinale a alternativa em que ambos os textos (I e II) expressam o mesmo sentido. 

 

A) I- "As lâmpadas incandescentes(...) deixarão de ser fabricadas e "importadas"; II- não serão mais produzidas por algum 

tempo nem mesmo servirão como produto de importação as lâmpadas  incandescentes. 

B) I- "As incandescentes com potência mais alta saíram do mercado no fim do ano passado."; II- Deixaram de circular, nas 

lojas e supermercados, há dois anos, as lâmpadas incandescentes. 

C) I- Desde então, lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas; II- Após a saída do mercado das 

lâmpadas incandescentes  com potência mais alta, lojas e supermercados se iniciaram a ofertar outras opções de lâmpadas. 

D) I- "a preços cada vez mais baixos"; II- Apresentando custos cada vez mais onerosos.  

E) I - "As lâmpadas incandescentes de 60 watts, as mais tradicionais no país..."; II- De pouca repercussão no âmbito nacional, 

as lâmpadas incandescentes de 60 watts...  

Lao-Tsé 

M. de Cervantes 

Anônimo 

http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
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10. Sobre CRASE, analise os itens abaixo: 

 

I.  "...deixarão de ser fabricadas e importadas a partir de 30 de junho." - neste contexto, a crase é facultativa. 

II. “...lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas..." - neste caso, não se pode crase por estar 

diante de verbo. 

III.  "...a preços cada vez mais baixos."- se o termo "preços" fosse substituído por "taxas", a crase seria obrigatória. 

IV.  "...as mais tradicionais no país..." - neste caso, existe a presença do artigo "as", razão por que não existe crase. 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

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

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Qual alternativa completa CORRETAMENTE a sequência? 

 

 
 

 

A) 

 

 

B) 

 

 

C) 

 

 

 

D) 

 

 

E) 

 

 

 

12. Qual é o próximo número da sequência: 1   2   9   12   19   24   31  ? 

 

A) 33 B) 35 C) 38 D) 39 E) 42 

 

13. Sabe-se que ou Gil é o mais alto ou Caetano é o mais baixo e que ou Caetano é o mais alto ou Chico é o mais alto. A 

ordem de altura entre eles, da maior para menor, é a seguinte 

 

A) Chico, Gil e Caetano. 

B) Chico, Caetano e Gil.  

C) Caetano, Gil e Chico. 

D) Gil, Caetano e Chico. 

E) Gil, Chico e Caetano. 
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14. Um Órgão ofertou para seus funcionários cursos de Editor de Texto, Planilha Eletrônica e Editor de Imagem. O 

resultado das inscrições foi o seguinte: 
 

Curso Inscritos 

Editor de Texto 92 

Planilha Eletrônica 70 

Editor de Imagem 81 

Editor de Texto e Planilha Eletrônica 25 

Editor de Texto e Editor de Imagem 19 

Planilha Eletrônica e Editor de Imagem 22 

Editor de Texto, Planilha Eletrônica e Editor de Imagem 13 

Nenhum 27 

 

Quantos funcionários farão, apenas, um curso? 

 

A) 130 B) 149 C) 150 D) 217 E) 243 

 

15. Numa eleição com 4200 eleitores na qual concorreram dois candidatos, 10% não votaram. Dos que votaram, 15% 

votaram em branco, 20% anularam o voto, e 35% votaram no candidato vencedor. A quantidade de votos obtidos 

pelo candidato vencedor e o oponente é, respectivamente, a seguinte: 

 

A) 567 / 756. B) 756 / 1323. C) 756 / 1134. D) 1323 / 1134. E) 1134 / 1323. 

 

16. Na formatura dos 8 amigos, eles se encaminhavam juntos para a fila na qual receberiam seus anéis. O número 

possível de diferentes filas a serem formadas, de modo que dois desses amigos fiquem sempre juntos, é 

 

A) 10.080. B) 5.040. C) 21. D) 8. E) 7. 

 

17. Para fabricação de bandeiras verde-amarelas, foram adquiridas duas peças de tecido: uma verde que mede 210 metros e 

uma amarela, medindo 270 metros. As peças de tecido devem ser cortadas em partes de tamanhos iguais e no maior 

tamanho possível. Para atender esses critérios, a peça de tecido verde deve ser cortada em ______ partes, a peça amarela, 

em ______, e o comprimento de cada peça deve ser ________ metros. 

Assinale a alternativa que completa, CORRETA e respectivamente, as lacunas do texto acima. 

 

A) 9 / 8 / 40 

B) 9 / 7 / 30 

C) 8 / 9 / 40 

D) 7 / 8 / 40 

E) 7 / 9 / 30 

 

18. Uma urna contém seis bolas brancas e quatro bolas vermelhas. Qual a probabilidade de, sendo retiradas duas bolas 

ao acaso e simultaneamente, as duas bolas serem vermelhas? 

 

A) 1/15 

B) 2/15 

C) 3/15 

D) 1/10 

E) 2/10 

 

19. A equipe de ensino em informática de uma instituição é formada por 8 instrutores e 4 técnicos. De quantas formas, 

podem ser criadas equipes que tenham 4 instrutores e  2 técnicos? 

 

A) 6 

B) 76 

C) 256 

D) 336 

E) 420 

 

20. A probabilidade de Bella ir à praia é 3/5; a probabilidade de Ed ir à praia é de 2/5, e a probabilidade de ambos irem 

à praia é de 1/5. Estando Bella na praia, a probabilidade de Ed também estar é de 

 

A) 1/5 B) 2/5 C) 3/5 D) 1/3 E) 2/3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Para sua operacionalização, o Sistema Único da Assistência Social faz uso de diversas estratégias, incluindo a 

implantação de alguns programas específicos. Sobre esses Programas, analise os itens abaixo: 
 

I. O objetivo do Plano Brasil Sem Miséria é manter a renda e as condições de bem-estar da população. 

II. Para operacionalização do programa BPC (Benefício de Prestação Continuada) Escola, é firmado um termo de 

adesão pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. 

III. O BPC Escola tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na 

escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários ou não do BPC. 

IV. O Plano Brasil Sem Miséria atua em dois eixos: acesso a serviços e garantia de renda. 
 
Está(ão) CORRETO(S)  

 

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

 

22. Uma das etapas do programa BPC na Escola é o acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelos 

técnicos do(da) 

 

A) Centro de Referência de Assistência Social (Cras). 

B) Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas). 

C) serviço social da Unidade do INSS, no qual o beneficiário é cadastrado. 

D) Escola em que o beneficiário está matriculado. 

E) Secretaria de Assistência Social da localidade que foram contratados exclusivamente para essa atividade. 

 

23. O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil foi elaborado em junho de 2000, durante o 

Encontro Nacional ocorrido na cidade de natal, no Rio Grande do Norte. Sobre o plano, é INCORRETO afirmar 

que 

 

A) ele foi aprovado pelo Conselho Nacional da Assistência Social. 

B) o documento inicialmente foi estruturado em seis eixos: análise da situação; mobilização e articulação; defesa e 

responsabilização; atendimento; prevenção e protagonismo infanto-juvenil. 

C) após o processo de revisão, o plano passou a ser definido como Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes. 

D) o processo de monitoramento e avaliação pressupõe o registro sistemático de informações que possibilite à Rede Nacional 

de Proteção visualizar o desenvolvimento das atividades (execução e efetividade) nos seis eixos do Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

E) ficou definido com a revisão do plano que as ações previstas no plano sejam implementadas até 2020. 

 

24. A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS 

estabelece diretrizes para a Política Nacional de Capacitação, a qual define que 

 

A) a coordenação e o financiamento da Política Nacional de Capacitação são de competência do Governo Federal. 

B) os gestores municipais deverão liberar os técnicos para participarem da capacitação sem prejuízo dos recebimentos e com as 

despesas correspondentes de participação de acordo com o plano de capacitação. 

C) a capacitação no âmbito do SUAS deve estimular a criação de Universidades de Governo e estabelecer parcerias com 

instituições de ensino, organismos governamentais e não governamentais. 

D) a capacitação no âmbito do  SUAS deve destinar-se a todos os atores da área da Assistência Social – gestores, 

trabalhadores, técnicos e administrativos, dos setores governamentais e não governamentais, integrantes da rede sócio-

assistencial, e delegados de base. 

E) a capacitação no âmbito do SUAS deve incentivar a produção e publicação pelos trabalhadores da Seguridade Social de 

artigos e monografias sobre a Política de Assistência Social. 

 

25. A discussão sobre interdisciplinaridade é pautada por muitas polêmicas e entendimento conceitual de matrizes 

variadas. Analise os itens abaixo a partir da corrente do serviço social que pensa a interdisciplinaridade de forma 

crítica: 
 

I. Na teoria da interdisciplinaridade, a proposta de superação da fragmentação do saber apresenta um caráter 

marcadamente subjetivo.  

II. Consagrados autores do serviço social apontam restrições ao termo interdisciplinaridade, por considerá-lo uma 

possibilidade de re-funcionalização da divisão social e técnica do trabalho. 
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III. A perspectiva interdisciplinar, enquanto um constructo metodológico que integra saberes, apresenta potencial de 

transformação. 

IV. A interdisciplinaridade, na sua vertente colaborativa ou democratizante, contradiz organicamente a lógica do 

capital. 

 

Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) IV, apenas. 

B) I, II, III e IV. 

C) I e III, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) I, II e IV, apenas. 

 

26. A Lei 8.662, de 1993 regulamenta o exercício profissional do Assistente Social, estabelecendo as competências e as 

atribuições privativas. Das alternativas abaixo, qual se constitui competência do/a Assistente Social? 

 

A) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 

B) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 

C) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação. 

D) Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais. 

E) Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudos e de pesquisa em Serviço Social. 

 

27. Iamamoto (2008) ressalta a necessidade de um novo perfil profissional que tenha por base competência crítica. Esse 

profissional deve ser capaz de pensar, analisar, pesquisar e decifrar a realidade a partir de uma atitude investigativa 

que deve perpassar o seu cotidiano. Sobre a prática da pesquisa em serviço social, é INCORRETO, apenas, o 

conteúdo contido na alternativa 

 

A) Em algumas situações, a pesquisa é incorporada ao trabalho dos assistentes sociais por conta de cursos de especialização, 

associada à obrigação de ser cumprida como condição para conclusão do curso. 

B) A pesquisa se apresenta como possibilidade de objetivação da prática profissional e desafio para os profissionais que 

pretendem ser críticos e propositivos. 

C) No serviço social, a análise de seus estudos e pesquisas precisa ser realizada a partir de situações concretas e possuir 

utilidade social, interessando o conhecimento realizado apenas com finalidade descritiva e contemplativa. 

D) Para os assistentes sociais, as pesquisas quantitativas são imprescindíveis a fim de trazer retratos da realidade e dimensionar 

os problemas que se investigam. 

E) A disciplina de pesquisa passou a ser obrigatória na formação dos assistentes sociais, a partir do currículo de 1982.  

 

28. Para Baptista (2007), a dimensão política do planejamento decorre do fato de que ele é um processo contínuo de 

tomadas de decisões, inscritas nas relações de poder, o que caracteriza ou envolve uma função política. De acordo 

com a autora sobre o processo de planejamento, é CORRETO afirmar que 

 

A) em planejamento, equacionamento corresponde às diferentes escolhas necessárias no decorrer do processo.  

B) operacionalização refere-se às providências que transformarão em realidade o que foi planejado. 

C) ação é o conjunto de informações significativas para a tomada de decisões, encaminhadas pelos técnicos de planejamento 

aos centros decisórios.  

D) decisão relaciona-se ao detalhamento das atividades necessárias à efetivação das decisões tomadas. 

E) a função essencial do planejamento, como instrumento técnico, é aumentar a capacidade e melhorar a qualidade do processo 

de adoção de decisões.  

 

29. Com o crescente envelhecimento da população, tem-se aumentado a permanência das pessoas idosas no seio da 

família moderna. Sobre essa população, dispõe a Constituição Federal que 

 

A) as pessoas idosas são penalmente inimputáveis, estando sujeitas às normas do Estatuto do Idoso. 

B) os filhos maiores e os menores, quando capazes financeiramente, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade.  

C) a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.  

D) os programas de amparo às pessoas idosas serão executados, preferencialmente, em Centros-Dia.  

E) aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos.  
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30. Segundo a legislação brasileira, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos 

de que necessitem para viver, de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender as necessidades 

de sua educação. Sobre os alimentos, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Os alimentos serão fixados na proporção das necessidades daquele que precisa e dos recursos daquele que é 

obrigado a prestá-los. 

II. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos.  

III. O novo casamento do cônjuge devedor extingue a obrigação, constante em sentença, de prestar alimentos ao 

cônjuge credor, tendo em vista o estabelecimento da nova família e a consequente mudança da condição financeira 

daquele. 
 
Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, II e III. 

B) I e III, apenas.   D) II e III, apenas. 

C) I e II, apenas.   E) III, apenas. 

 

31. De acordo com o declarado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a política de atendimento, classifique 

como “linha de ação” ou “diretriz” os itens da coluna abaixo:  
 

I. Linha de ação (   ) Políticas sociais básicas 

II. Diretriz (   ) Municipalização do atendimento 

 (   ) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 

adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 

assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais 

 (   ) Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos 

segmentos da sociedade 

 (   ) Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento 

do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência 

familiar de crianças e adolescentes 

 (   ) Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-

racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de 

saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) I, II, I, II, I, II. 

B) I, I, I, II, II, II. 

C) I, II, II, II, I, I. 

D) I, I, II, II, I, II. 

E) II, II, I, I, II, I. 

 

32. Sobre as Entidades de Atendimento, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Os programas em execução serão reavaliados, no máximo, a cada dois anos, pelo Conselho Tutelar.  

B) As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Tutelar que comunicará o 

registro ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e à autoridade judiciária da respectiva localidade.  

C) O registro das entidades terá validade de quatro anos, cabendo ao Conselho Tutelar, periodicamente, reavaliar o cabimento 

de sua renovação.  

D) O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao tutor para todos os efeitos 

de direito. 

E) Em caso de reiteradas as infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante 

autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da 

entidade.  
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33. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, NÃO constitui infração administrativa  

 

A) deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o 

neonato e a parturiente por ocasião do parto. 

B) deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato 

encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu 

filho para adoção. 

C) deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou 

creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 

maus-tratos contra criança ou adolescente. 

D) divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de 

procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua o ato infracional. 

E) deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de 

exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de 

classificação. 

 

34. Sobre a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, classifique as afirmações abaixo como Verdadeiras 

(V) ou Falsas (F). 

 

(   )  O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado ao Conselho Tutelar. 

(   )  O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial 

competente. 

(   )  A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do 

procedimento, antes da sentença. 

(   )  A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida quando reconheça, na sentença, estar provada a inexistência 

do fato. 

(   )  O prazo máximo para a conclusão do procedimento de averiguação do ato infracional será de quarenta e cinco 

dias, prorrogáveis por igual, por pedido fundamentado da autoridade policial. 

 

Está CORRETA a sequência indicada na alternativa 

 

A) V-V-V-V-F 

B) V-F-F-V-F 

C) V-V-F-F-V 

D) F-F-V-V-V 

E) F-V-V-V-F 

 

35. Sobre o Conselho Tutelar, analise as assertivas abaixo: 

 

I. É órgão integrante da administração pública local, composto por cinco membros, escolhidos pela população local 

para mandato de quatro anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha. 

II. Seus membros devem ter reconhecida idoneidade moral, idade superior a dezoito anos e residir no município sede 

do Conselho. 

III. Tem como uma de suas atribuições o assessoramento do Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

IV. Suas decisões poderão ser revistas por órgão superior da administração pública local. 

V. São impedidos de servir no mesmo Conselho o cônjuge ou companheiro bem como parentes, consanguíneos ou 

afins, na linha reta ou colateral, até o sexto grau. 

 

Estão CORRETAS  

 

A) I, II, III, IV e V. 

B) II, III e IV, apenas.  

C) I, IV e V, apenas. 

D) I, II e V, apenas. 

E) I e III, apenas. 
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36. Darwin e Malthus consideram que as pessoas deveriam ser punidas pela sua imprevidência, pois condenam o 

Estado a assumir uma responsabilidade pela proteção social a elas devida. No entanto, não é esse o posicionamento 

da doutrina brasileira que reconhece, no Estado, o dever de prover a Assistência daqueles que dela necessitam. 

Sobre a Assistência Social no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O benefício de prestação continuada (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com sessenta e cinco anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida 

por sua família. 

B) Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistências Social (Suas) e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de situações de 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública apenas. 

C) Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas 

ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, os princípios e as diretrizes estabelecidos na Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

D) Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência, definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 

E) Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos 

populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 

gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-

ambiente e sua organização social. 

 

37. O antigo Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, era composto 

por notáveis estudiosos da área que dialogavam com entidades sociais sobre os mais pobres. Não havia uma relação 

democrática ou a presença da voz de usuários. O atual Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) sofreu 

importantes mudanças em relação àquela antiga formação.  

 Sobre o CNAS, analise as assertivas abaixo: 

 

I. É instância deliberativa de caráter permanente, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

II. É composto por vinte membros e seus respectivos suplentes, divididos de forma paritária entre representantes do 

governo e da sociedade civil. 

III. Seus membros são nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de dois anos, permitida uma única 

recondução por igual período. 

IV. Seu Presidente é eleito dentre seus membros para um mandato de um ano, não sendo permitido recondução. 

V. Compete ao CNAS aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 

 

Estão CORRETAS  

 

A) I, II, III, IV e V. 

B) II, III, IV e V, apenas.  

C) I, II e IV, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) I, III e V, apenas. 

 

38. “Crack, é possível vencer” é o programa lançado pelo Governo Federal com a finalidade de prevenir o uso e 

promover a atenção integral ao usuário de crack bem como enfrentar o tráfico de drogas. Sobre esse Programa, 

classifique as afirmações a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 

 

(   )  Tem por objetivo aumentar a oferta de serviços de tratamento e atenção aos usuários e seus familiares, reduzir a 

oferta de drogas ilícitas por meio do enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas e promover ações de 

educação, informação e capacitação. 

(   )  As ações são organizadas em seis eixos temáticos. 

(   )  Caberá aos estados, municípios e DF a instalação de instâncias de gestão integrada do programa em âmbito local 

por meio de comitês, que articulem as áreas de segurança, saúde, assistência social, educação, entre outras, para o 

planejamento, execução e avaliação das ações. 

(   )  O eixo Autoridade tem como objetivo a redução da oferta de drogas ilícitas no Brasil, tanto no âmbito nacional 

como local. 

(   )  Democratização do acesso e da utilização dos espaços e serviços públicos é uma das diretrizes do programa. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-V-V B) F-V-F-F-V C) F-F-V-F-F D) V-F-V-V-V E) V-V-F-F-V 

. 
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39. A Política Nacional sobre o Álcool contém princípios fundamentais à sustentação de estratégias para o 

enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao consumo de álcool, contemplando a intersetorialidade e a 

integralidade de ações para a redução dos danos sociais à saúde e à vida, causados pelo consumo dessa substância, 

bem como as situações de violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na população 

brasileira. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  O acesso e recebimento de informações sobre os efeitos do uso prejudicial de álcool e sobre a possibilidade de 

modificação dos padrões de consumo e de orientações voltadas para o seu uso responsável é direito de todos os 

consumidores. 

II. Compete ao Governo, com a colaboração da sociedade, a adoção de medidas discutidas democraticamente que 

atenuem e previnam os danos resultantes do consumo de álcool em situações específicas, como transportes, 

ambientes de trabalho, eventos de massa e em contextos de maior vulnerabilidade. 

III. Para os efeitos dessa Política, é considerado bebida alcoólica aquela que contiver 0,5 grau GayLussac ou mais de 

concentração, incluindo-se aí bebidas destiladas, fermentadas e outras preparações, como a mistura de 

refrigerantes e destilados, além de preparações farmacêuticas que contenham teor alcoólico igual ou acima de 0,5 

grau Gay-Lussac. 

IV. Utilizar a lógica ampliada do conceito de redução de danos como referencial para as ações políticas, educativas, 

terapêuticas e preventivas relativas ao uso de álcool, em todos os níveis de governo, é uma das diretrizes da 

Política Nacional sobre o Álcool. 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, II, III e IV. 

D) III e IV, apenas. 

E) III, apenas. 

 

40. O fumo é considerado pela Organização Mundial da Saúde - OMS como uma das principais causas preveníveis de 

morte em todo o mundo. Entretanto, o cenário traçado pelo órgão é de epidemia global, já que o tabaco mata quase 

6 milhões de pessoas todos os anos. Com relação ao tema tabagismo, é INCORRETO afirmar que 

 

A) o reconhecimento de que a expansão do tabagismo é um problema mundial fez com que, em maio de 1999, durante a 52ª 

Assembleia Mundial da Saúde (AMS), os Estados Membros das Nações Unidas propusessem a adoção do primeiro tratado 

internacional de saúde pública da história da humanidade, negociado sob os auspícios da OMS. Trata-se do Consenso-

Abordagem e Tratamento do Fumante. 

B) os medicamentos nicotínicos, também chamados de Terapia de Reposição de Nicotina (TRN), se apresentam nas formas de 

adesivo, goma de mascar, inalador e aerossol. 

C) não há nenhuma contraindicação para a realização de intervenção a fim de deixar de fumar em pacientes que estiverem 

também em intervenção para abstinência de álcool e outras drogas. 

D) a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco considera o tabagismo uma epidemia global e apresenta o consumo e a 

exposição à fumaça do tabaco como questões de saúde pública, com consequências sanitárias, sociais, ambientais e 

econômicas, que impõem a implementação de medidas, “a fim de reduzir, de maneira contínua e substancial, a prevalência 

do consumo e a exposição à fumaça do tabaco.” 

E) de um modo geral, as medidas centrais estabelecidas pela Convenção têm dois enfoques: as voltadas para a redução da 

demanda e as voltadas para a redução da oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSISTENTE SOCIAL 

 

12 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) 

de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
  

 

 


