
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ASSISTENTE SOCIAL 



 

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - A profissão de Serviço Social teve sua primeira Lei de 
Regulamentação aprovada em 27 de agosto de 1957. Em 
1993 é aprovada uma nova Lei de Regulamentação (8.662) 
que estabelece nos Artigos 4º e 5º respectivamente, as 
competências e atribuições dos profissionais do Serviço 
Social. Em se tratando das atribuições privativas do 
profissional, considere as opções abaixo. 
I. realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 
II. orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 
III. elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de 
seleção para Assistentes Sociais ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 
IV. encaminhar providências, e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e à população. 
Quanto ao exposto em relação as atribuições privativas do 
Assistente Social, somente é correto o que se afirma em: 

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

 
02 - A Constituição Federal de 1988 instituiu no país a 
seguridade social composta pelas políticas de previdência 
social, assistência social e saúde. O art. 194, em seu 
parágrafo único destaca como objetivos da Seguridade 
Social brasileira: 
I. Seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços; 
II. Irredutibilidade do valor dos benefícios; 
III. Equidade na forma de participação no custeio; 
IV. Universalidade da cobertura e do atendimento; 
V. caráter democrático e centralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade, em 
especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 
A partir do exposto em relação aos objetivos da seguridade 
social, analise. 

A) Apenas II e III estão corretas. 
B) Apenas a I, III, e V estão corretas. 
C) Estão todas corretas, exceto a IV. 
D) Estão todas corretas exceto a III. 
E) Estão todas corretas. 

 
03 - A partir do ano de 2008 por meio da portaria GM 
154/2008, houve a implantação do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF). O NASF surge como um dispositivo 
para conferir apoio multiprofissional às equipes da ESF e 
para atender grupos de pacientes que estejam em situação 
de maior vulnerabilidade. Ao compor as equipes de NASF 
é exigido do assistente social atua buscando: 

A) estabelecer um diálogo com os pacientes e seus 
familiares com o intuito de fortalecer sua autonomia 
e o papel da comunidade, no sentido da participação 
popular através dos conselhos e das conferências. 

B) estabelecer uma proximidade com a comunidade 
para atuar com os conflitos familiares. 

C) estabelecer um diálogo apenas com as famílias que 
se encontram em situação de vulnerabilidade 
social. 

D) estimular a comunidade a participação do 
Conselho de Saúde do município. 

E) estabelecer o diálogo com as famílias em situação 
de vulnerabilidade para atuar junto aos conflitos 
familiares e sociais. 

 
04 - Na década de 1980, uma série de transformações 
econômicas, políticas e sociais permitiram que o país 
vivenciasse muitas mudanças, o que resultou em uma nova 
forma de formular e implementar políticas sociais. No campo 
da saúde pública, a grande inovação acontece com a reforma 
sanitária que reivindica: 

A) Serviços de saúde amplos para todos, desde que tenha 
comprovação de renda. 

B) Serviços de saúde gratuitos, destinados a toda a 
população, sem discriminação de qualquer natureza e 
sem necessidade de contribuição prévia, devendo ser 
direito de todos e dever do Estado. 

C) Todos devem ter acesso aos serviços de saúde, desde 
que comprove o vínculo de trabalho. 

D) O Estado fica responsável apenas pelos serviços 
básicos de saúde e, aqueles que podem pagar devem 
procurar o sistema privado. 

E) Saúde deve ser estendida apenas para quem dela 
necessitar. 

 
05 - No contexto da política de assistência social, a família é 
conceituada como “[...] conjunto de pessoas que se acham 
unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade” 
(BRASIL, 2004, p. 35). Ao trabalhar com as famílias nas 
diferentes políticas sociais o assistente social deve considerar:   

A) As diferentes práticas culturais, e os novos modos de 
pensar dessa família. 

B) As famílias que atendem o modelo instituído pela 
sociedade, ou seja de pai, mãe e filho. 

C) As famílias e os novos arranjos familiares com sua 
cultura. 

D) As diferentes práticas culturais, a etnia, os novos 
modelos e, sobretudo, os novos modos de pensar, de 
internalizar significados, de estabelecer processos 
dentro do núcleo familiar  

E) As diferentes formas de organização das famílias na 
contemporaneidade. 

 
06 - O planejamento se apresenta como um processo que se 
apoia em relações de confiança entre as diversas partes 
interessadas e influenciadas pelas decisões. De acordo com 
Batista (2000), o planejamento se realiza a partir de um 
processo de aproximações, que tem como centro de interesse a 
situação delimitada como objeto da intervenção profissional. 
Desse modo, o planejamento consiste na definição do caminho 
a ser percorrido para se alcançar o objetivo e envolve uma soma 
de iniciativas, ações e etapas que são constituídas por: 

A) projetos, planos e racionalidade; 
B) programas, racionalidade e decisões políticas. 
C) planos e programas sociais de longo alcance; 
D) racionalidade técnica, decisão política e programas 

sociais.  
E) planos, programas e projetos; 
 



 

07 - As políticas sociais ganharam espaço em nível mundial no 
contexto de desenvolvimento do Estado de Bem-Estar, visto 
que, em diversos países, elas surgem para atender às demandas 
geradas pelo pós-guerra e por outros eventos que abalaram as 
estruturas econômicas, políticas e sociais. Após a Segunda 
Guerra Mundial, as políticas sociais vivenciaram forte 
expansão com a intervenção do Estado na regulação das 
relações sociais e econômicas. Como prática política, as 
políticas sociais têm seu surgimento associado ao trânsito do 
capitalismo da livre-concorrência à idade dos monopólios, 
quando o modo de produção capitalista alcançou a sua 
maturidade e ao Estado capitalista foram agregadas variadas 
funções que, até então, não eram objeto da intervenção 
organizada e sistemática do Estado.  
A partir desse pressuposto, e refletindo o processo de 
surgimento e desenvolvimento das políticas sociais, é correto 
assinalar que 

A) pensar as políticas sociais exige que se faça uma 
análise contextualizada da sua relação com a 
ampliação do capitalismo, com o surgimento da 
questão social e a intervenção do Serviço Social.  

B) as transformações societárias que ocorrem ao longo da 
história do Brasil, não sinaliza nenhuma relação com 
a emersão e desenvolvimento das políticas sociais. 

C) o surgimento das políticas sociais, na primeira guerra 
mundial, foi apenas uma estratégia do capital para 
perpetuar a sua hegemonia dominante. 

D) as lutas e as demandas das classes dos trabalhadores, 
assim como, as variadas formas de coerção, não se 
relaciona com o surgimento das políticas sociais. 

E) anterior à fase do capitalismo concorrencial, o Estado 
não desenvolveu políticas sociais e a questão social foi 
tratada como caso de polícia, visto que o proletariado 
era considerado classe perigosa. 

 
08 - A política social tem se apresentado como uma política 
fundamental para o “bem-estar dos cidadãos”, além de se 
constituir em objeto de reivindicação dos mais diferentes 
movimentos sociais e sindicais. Em uma perspectiva crítica, é 
correto afirmar que a Política Social 
I. é sempre um resultado que envolve mediações complexas - 
socioeconômicas, políticas, culturais, e sujeitos políticos / 
forças sociais / classes sociais que se movimentam e disputam 
hegemonia nas esferas estatal, pública e privada.  
II. é sempre resultado de um processo conflituoso de 
negociação e luta de classes e seus segmentos, que se colocam 
em condições desiguais nas arenas de negociação disponíveis 
no Estado democrático de direito, o que leva a conflitos 
também extra institucionais.  
III. é como um apanhado, exclusivamente, de inserção objetiva 
no mundo do capital, sem a influência da luta de interesses dos 
sujeitos e sem relação com processos na totalidade. 
A partir do exposto está correto o que se afirma apenas em. 

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

 
 
 
 
 

09 - O Movimento de Reconceituação tem origem nos 
países da América Latina em 1960 com o propósito de 
romper com as práticas tradicionais e conservadoras no 
interior da profissão. Para Netto (1991), no Brasil o Serviço 
Social influenciado pelo movimento latino-americano 
iniciou o processo de renovação que teve três direções 
distintas: a perspectiva conservadora, reatualização do 
conservadorismo e a intenção de ruptura. Em se tratando da 
reatualização do conservadorismo analise: 
I.  Propôs um debate com a fenomenologia existencial de 
Merlau Ponty e Husserl; 
II. A intervenção profissional se baseia na ajuda 
psicossocial desenvolvida a partir do diálogo; 
III. A reatualização do conservadorismo buscou imprimir 
cientificidade à profissão; 
IV. O marco teórico se resumia na tríade conceitual: 
diálogo, pessoa e transformação social. 
A partir do exposto em relação a reatualização do 
conservadorismo no Serviço Social somente está correto o 
que se afirma em: 

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

 
10 - O Serviço Social passa a submeter-se menos ao Estado 
e aos capitalistas e volta-se mais para os trabalhadores, no 
final dos anos 70 para o início dos anos 80 do século XX. A 
rede de entidades representativas do Serviço Social criada 
nos anos 80 favorece o protagonismo acadêmico e político 
dos Assistentes Sociais. É neste processo de 
amadurecimento que a vertente marxista mais se expande e 
encontra fontes inspiradoras para o seu conhecimento, 
fugindo de um ecletismo inicial e recaindo no marxismo 
maduro e mais avançado. Considerando esse contexto 
Iamamoto (2008) afirma que: 
I.  Uma parte significativa dos Assistentes Sociais busca se 
apropriar do patrimônio categorial e metodológico do 
marxismo. 
II. Essa relação intelectual permite compreender a 
historicidade da sociedade burguesa e suas determinações. 
A partir dessa relação busca-se avançar no conhecimento do 
núcleo específico e revolucionário do marxismo que é sua 
dimensão prático crítico. 
III. O marxismo foi assim apropriado como teoria crítica, 
favorecendo a combinação da análise histórica do Serviço 
Social com a análise dos fundamentos teóricos e 
metodológicos, combinação importante para compreender o 
modo de pensar do Serviço Social. 
IV.O marxismo dentro do Serviço Social assume duas 
temáticas: a primeira consiste na crítica teórico-
metodológica ao conservadorismo e ao materialismo vulgar 
polemizando as relações entre teoria histórica e método e a 
segunda relaciona-se a análise da trajetória histórica do 
Serviço Social. 
Em relação a interlocução do Serviço Social com o 
marxismo somente é correto o que se afirma em: 

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



 

11 - Segundo Boschetti (2009) a avaliação de políticas sociais 
públicas deve ser orientada pela intencionalidade de apontar em 
que medida as políticas e os programas sociais conseguem 
expandir direitos, reduzir a desigualdade social e propiciar a 
equidade. Tomando por base a concepção de avaliação de 
políticas sociais, considere. 

A) Sendo as políticas sociais resultado das relações 
históricas e contraditórias entre Estado e sociedade, é 
importante adotar etapas distintas nesse processo de 
avaliação. 

B) Todo fenômeno social analisado, incluindo-se as 
políticas sociais, deve ser compreendido e avaliado em 
sua múltipla causalidade, bem como em sua para o 
Estado e o capital. 

C) A avaliação de uma política social pressupõe inseri-la 
na totalidade e na dinamicidade da realidade. Para tanto, 
toda e qualquer avaliação de políticas sociais deve se 
sobrepor à mera composição de técnicas e instrumentos 
e se situar no âmbito da identificação da concepção de 
Estado e de política social que determina seu resultado.  

D) Do ponto de vista da avaliação de um programa social, 
é fundamental situar o surgimento da política social, 
relacionando-a com o desenvolvimento da burguesia na 
sociedade do capital.  

E) Só é possível sinalizar alguns aspectos que constituem 
elementos empíricos de análise para delineamento do 
quadro institucional que conforma a política ou 
programa social avaliado, quando não levamos em 
consideração os benefícios estabelecidos, o 
financiamento e a gestão. 

 
12 - Ser assistente social no tempo presente, “exige um 
profissional culturalmente versado e politicamente atento ao 
tempo histórico; atento para decifrar o não-dito, os dilemas 
implícitos no ordenamento epidérmico do discurso autorizado 
pelo poder; exige competência estratégica e técnica (ou técnico-
política) que não reifica o saber fazer, subordinando-o à direção 
do fazer. Os rumos e estratégias de ação são estabelecidos a 
partir da elucidação das tendências presentes no movimento da 
própria realidade, decifrando suas manifestações particulares 
no campo sobre o qual incide a ação profissional. Uma vez 
decifradas, essas tendências podem ser acionadas pela vontade 
política dos sujeitos, de modo a extrair estratégias de ação 
reconciliadas com a realidade objetiva, de maneira a preservar 
sua viabilidade, reduzindo assim a distância entre o desejável e 
o possível” (Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. (CFESS, 2009. O significado sócio histórico das 
transformações da sociedade contemporânea. IAMAMOTO, 
2009, p.17). (Texto adaptado).  
Tomando como base a reflexão da autora acerca do Serviço 
Social na contemporaneidade, infere-se que: 

A) É fundamental a luta pela afirmação dos direitos de 
cidadania, que reconheça as necessidades e interesses 
dos sujeitos sociais, enquanto parte do processo de 
acumulação de forças em direção a uma forma de 
desenvolvimento social inclusiva para todos os 
indivíduos sociais. 

B) É fundamental dar uma direção social que venha 
atender parte dos direitos de cidadania dos indivíduos 
que ainda são produtivos para o capital. 

C) O trabalho do profissional deve ter uma direção 
inspirada em análises que naturalizam a vida social e 
traduzido numa visão fatalista da profissão. 

D) Cabe ao profissional de Serviço Social aperfeiçoar 
formal e burocraticamente as tarefas que são atribuídas 
aos quadros profissionais pelos demandantes da 
profissão. 

E) Cabe ao profissional privilegiar as intenções do sujeito 
profissional individual em detrimento da análise 
histórica do movimento do real, numa visão “heróica” e 
ingênua das possibilidades revolucionárias do exercício 
profissional. 

 
13 - Segundo Mioto (2009), as ações socioeducativas com 
indivíduos, grupos e famílias no âmbito dos processos 
socioassistenciais ganham materialidade e legitimidade à 
medida que se inscrevem de forma articulada nos processos de 
trabalho compartilhados nas diferentes instituições, serviços 
ou programas. Todavia, para se trabalhar com essas ações de 
forma eficaz requer: 
I. Conhecimento do espaço sócio ocupacional, visto que este se 
organiza a partir de um conjunto de princípios e finalidades 
voltado, especialmente, à execução de determinadas políticas 
sociais. 
II. Conhecimento das demandas/necessidades dos usuários, 
tanto nas suas singularidades, como no conjunto dos usuários ao 
longo do tempo (conhecimento cumulativo). 
III. O planejamento das ações que implica a definição dos 
objetivos dessas ações, a partir dos diferentes espaços ocupados 
pelos assistentes sociais nos serviços, nos programas ou nas 
instituições e dos sujeitos destinatários das ações. 
IV. O conhecimento do território onde vivem os sujeitos 
demandantes dos serviços, quando for necessário incluí-los nos 
serviços, nos programas ou nas instituições. 
A partir das assertivas referentes às exigências postas ao 
Assistente Social para trabalhar com as ações socioeducativas 
somente é correto. 

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

 
14 - A mediação é uma das categorias centrais da dialética que 
possui uma dupla dimensão: ontológica e reflexiva. Para 
Martinelli (1993) as mediações presentes no fazer profissional 
do Assistente Social são categorias instrumentais pelas quais se 
processa a operacionalização da ação profissional, é uma forma 
de objetivar a prática. Tomando por base essa reflexão se infere 
que:  

A) As mediações são expressões dos instrumentais 
utilizados pelos profissionais ao intervir em 
determinada realidade social. 

B) As mediações são expressas pelo conjunto de 
instrumentos, recursos, técnicas e estratégias que o 
profissional toma conhecimento para poder penetrar nas 
tramas da realidade como possibilidade de transformá-
la. 

C) A mediação permite uma compreensão do real, mas não 
possibilita uma transformação. 

D) As mediações realizadas pelo profissional possibilita o 
desocultamento do real, apenas quando necessário. 

E) A mediação é inerente a ação do profissional 
independente do arcabouço teórico-metodológico que 
dar sustentação a ação. 

 



 

15 - A assistência social no Brasil, desde a Constituição Federal 
de 1988, fundamenta-se em um novo paradigma, o do direito 
social, à medida que passa a ser definida como política pública. 
Nesse novo desenho a Política de Assistência Social busca 
romper com a tradição de atendimentos pontuais, dispersos, 
descontínuos e fragmentados, uma inovação na política é de 
adotar o princípio da matricialidade sociofamiliar. A partir desse 
pressuposto infere-se que a matricialidade sociofamiliar no 
âmbito da política diz respeito, 
I. a família é a matriz para concepção e implementação dos 
benefícios, programas e projetos, que em hipótese pode romper 
a fragmentação do atendimento; 
II. a família nuclear é o modelo que vai orientar a implementação 
dos benefícios, programas e projetos sociais; 
III. a família como instância primeira ou núcleo básico da 
proteção social aos seus membros, portanto, continua-se a 
responsabilizar a família, em especial às mulheres, pelos 
cuidados e outras tarefas de reprodução social. 
Em relação ao exposto analise as opções abaixo. 

A) Apenas a III está correta. 
B) Todas estão corretas. 
C) Estão corretas I, III 
D) Todas estão corretas exceto a II 
E) Estão todas incorretas, exceto a III. 

 
16 - A instrumentalidade do Serviço Social é composta pelas 
dimensões ético-política (poder), teórico-metodológica (saber) e 
técnico-operativa (fazer), as quais interagem enquanto 
mediações da prática profissional, em diferentes espaços sócio 
ocupacionais. Dentre os instrumentais técnico-operativos 
utilizados pelo profissional existe um documento no qual 
“constam o registro do objeto de estudo, a identificação dos 
sujeitos envolvidos e um breve histórico da situação, a 
finalidade à qual se destina, os procedimentos utilizados, os 
aspectos significativos levantados na entrevista e a análise da 
situação” (FAVERO, 2009). Com base nessa descrição assinale 
o documento que o texto faz referência. 

A) Laudo Social. 
B) Perícia Social 
C) Entrevista Social 
D) Relatório Social 
E) Parecer Social. 

  
17 - Ser um profissional ético significa: “Ter um olhar 
diferenciado de acordo com a realidade que está inserido, 
compreender a necessidade que o outro lhe apresenta, sabendo 
respeitar o espaço de seus usuários”, principio este formalizado 
no Código de ética das profissões.  A esse respeito afirma-se que 
o conjunto de regras adotadas por uma profissão, estão 
formalizadas pelos Códigos de ética profissionais, que por sua 
vez, são resultado de uma construção coletiva da profissão e 
objetiva explicitar os princípios e diretrizes que definem a 
identidade política e social do grupo profissional. Nesse sentido 
estamos tratando 

A) da ação Ética. 
B) do ato Moral. 
C) dos Valores. 
D) do Juízo de Valor. 
E) da Deontologia. 

 
 
 

18 - A Lei no 12.852/2013 institui o Estatuto da Juventude 
e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e 
diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema 
Nacional de Juventude – SINAJUVE. Para efeito dessa Lei 
são considerados jovens: 

A) pessoas com idade entre 15 (quinze) e 30 (trinta) 
anos de idade. 

B) pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) 
anos de idade. 

C) pessoas com idade entre 19 (dezenove) e 29 (vinte 
e nove) anos de idade. 

D) pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e 
nove) anos de idade.  

E) pessoas a partir de 18 anos de idade completos. 
 
19 - A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(TNSS), aprovada através da Resolução nº 109, de 11 de 
novembro de 2009, veio padronizar os serviços 
socioassistenciais no âmbito do SUAS. De acordo com a 
Tipificação a Proteção Social Básica é composta pelo: 
I. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF); 
II. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
III. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
IV. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 
pessoas com deficiência e idosas; 
V. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
A partir das alternativas listadas, estão corretas apenas. 

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

 
20 - O Estatuto da Criança e do Adolescente inaugurou uma 
nova operacionalidade jurídica, assistencial e institucional 
para as questões referentes à criança e ao adolescente, 
estabelecendo limites a ação do Estado, do Poder Judiciário, 
da política, das empresas privadas, dos adultos e mesmo dos 
pais ou responsáveis legais. É correto afirmar que a grande 
inovação do ECA diz respeito: 

A) a extinção do conceito de menores em situação 
irregular e o reconhecimento da doutrina da 
proteção integral. 

B) a extinção da doutrina de situação regular e 
ascensão da doutrina integral. 

C) a distinção entre proteção e doutrina. 
D) a extinção da proteção irregular e reconhecimento 

da doutrina da proteção integral. 
E) o reconhecimento do termo menor para referir-se as 

crianças entre 3 anos até doze anos incompletos. 
 
21 - A Política Nacional de Assistência Social foi aprovada 
em 2004 através da resolução n.145, de 15 de outubro de 
2004 pelo Conselho Nacional de Assistência Social. 
Reafirmando a necessidade de articulação com outras 
políticas e indicando que as ações públicas devem ser 
múltiplas e integradas no enfrentamento das expressões da 
questão social, a PNAS apresenta como um dos seus 
objetivos. 
 



 

A) Contribuir com a inclusão dos usuários e grupos 
específicos aos serviços, programas, projetos e 
benefícios prestados pela política. 

B) Ofertar serviços, programas, projetos e benéficos para 
as pessoas que necessitarem. 

C) Possibilitar a superação da fragmentação das ações e 
serviços, organizados no interior da política, como 
forma de atender as necessidades sociais das famílias 
e indivíduos. 

D) Promover a intersetorialidade entre as políticas sociais 
públicas, por meio de ações conjuntas. 

E) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e 
serviços socioassistenciais básicos e especiais, em área 
urbana e rural. 

 
22 - Na proteção social de média complexidade encontra-se o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), unidade pública da política de Assistência Social 
onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de 
risco social ou tiveram seus direitos violados. No espaço físico 
do CREAS é materializado: 

A) O Serviço de Atenção Integral à Família (PAIF). 
B) O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). 
C) O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 
D) O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências. 
E) O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

 
23 - A Portaria Interministerial 02 de 08/11/2016 realizada em 
conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, 
trouxe novas mudanças para o Benefício de Prestação 
Continuada, desde a concessão até a revisão do benefício. A 
principal mudança diz respeito ao acesso que a partir da 
Portaria: 

A) exige que o usuário mantenha endereço residencial 
fixo. 

B) exige a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro 
Único para concessão, manutenção e revisão do BPC. 

C) exige que já haja visitas periódicas a casa do 
beneficiário para constar a veracidade das 
informações. 

D) não há mais necessidade de comprovação de renda per 
capita de ¼ do salário mínimo. 

E) exige que todas as pessoas que comprovarem renda 
per capita tenha acesso ao benefício, independente da 
inscrição no Cadastro Único. 

 
24 - O envelhecimento da população brasileira e a maior 
longevidade das pessoas idosas são, sem dúvida, um novo 
desafio que, também, aponta novas perspectivas de vida. O 
Brasil considera idoso a pessoa com idade igual ou superior a 
60 anos. De acordo com a Lei n.10.741 de 1º de outubro de 
2003, o idoso deve ser prioridade nas seguintes situações: 
I. Acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 
locais; 
II. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso; 
III. Participação na vida política, na forma da lei; 
IV. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 

A partir do exposto é correto o que se afirma em. 
A) I, III. 
B) II, IV. 
C) I, II. 
D) III, IV. 
E) I, III.  

 
25 - O Título II do Código de Ética do Assistente Social, 
trata dos direitos e das responsabilidades gerais do 
Assistente Social, tendo como objeto Jurídico: “Defesa das 
prerrogativas e da qualidade do exercício profissional do 
AS”. Considerando o Art. 2º, constitui direito do Assistente 
Social:  

A) Ampla autonomia no exercício da profissão, não 
sendo obrigado a prestar serviços que são 
incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 
funções. 

B) Abster-se de práticas que caracterizam censura, 
cerceamento da liberdade, policiamento dos 
comportamentos, denunciados casos aos órgãos 
competentes. 

C) Assinar ou publicar em seu nome trabalhos de 
terceiros. 

D) Utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da profissão. 

E) Avaliar a utilização de qualquer preceito deste 
código, bem como da lei de regulamentação da 
profissão. 

 
26 - O fazer profissional do Assistente Social é balizado 
pelas legislações especificas da profissional, a destacar o 
Código de Ética Profissional e a Lei 8.662/93. Entre as 
atividades exercidas pelo assistente social incluem-se: 
“planejar, organizar e administrar benefícios e serviços 
sociais”, que constituem: 

A) Deveres do Assistente Social, conforme prevê o 
Código de Ética Profissional de 1993.  

B) Competências do Assistente Social, previstas na Lei 
de Regulamentação da profissão de Assistente 
Social  

C) Direitos do Assistente Social, conforme prevê o 
Código de Ética Profissional de 1993.  

D) Atribuições privativas do Assistente Social, 
previstas na Lei de Regulamentação da profissão de 
Assistente Social. 

E) Princípios éticos do Assistente Social, conforme 
prevê o Código de Ética Profissional de 1993. 

 
27 - Os projetos profissionais são indissociáveis dos 
projetos societários. Nas últimas décadas o Serviço Social 
renovou-se e redimensionou-se no âmbito de sua 
interpretação teórico-metodológica no campo dos valores, 
da ética e da política com a construção do seu projeto ético-
político. Esse projeto apresenta em sua dimensão política os 
seguintes princípios. (NETTO, 2007). 
I. Posiciona-se a favor da equidade e da justiça social; 
II. Defende a socialização da riqueza produzida 
socialmente; 
III. Luta pela universalização do acesso a bens e a serviços 
relativos às políticas e programas sociais; 
IV. Defende a ampliação e a consolidação da cidadania; 
V. É radicalmente a favor da fragmentação da 
democracia. 



 

A partir do exposto é correto o que se afirma em: 
A) II e IV 
B) I, II, V  
C) Estão todas corretas exceto a IV 
D) I, II 
E) I, II, III, IV. 

 
28 - Com base no documento do CFESS (2010), intitulado 
Parâmetros para Atuação de Assistente Sociais na Política 
de Saúde, uma das dimensões do trabalho do Assistente 
Social envolve as ações socioassistenciais, nessas ações 
uma das atividades desenvolvidas pelo profissional de 
Serviço Social é: 

A) realizar a marcação de consultas e exames, bem 
como solicitação de autorização para tais 
procedimentos aos setores competentes. 

B) solicitação e regulação de ambulância para remoção 
e alta. 

C) orientar as mulheres de cuidados com os filhos, com 
a casa, de não faltar ao trabalho, pois as mesmas têm 
assumido, muitas vezes, o papel de chefes de 
família. 

D) esclarecer as suas atribuições e competências para 
os demais profissionais da equipe de saúde. 

E) democratizar as informações por meio de 
orientações (individuais e coletivas) e /ou 
encaminhamentos quanto aos direitos sociais da 
população usuária. 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 
 

O Leitor e a Poesia 
 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte:  

 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 
As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 

 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
 
 
 
 



 

32 - De acordo com o que se conhece da situação social no Rio 
de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no filme. 
B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava o 

Bope, no passado. 
C) São traficantes disfarçados, que usam carros oficiais e 

têm a imprensa a seu favor. 
D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 

governo do Estado do Rio de Janeiro. 
E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) que 

disputam com os traficantes o domínio das favelas. 
 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de Elite 2” 
trata da situação de violência e crise social no Rio de Janeiro. Em 
que trecho o texto lido transmite a ideia de que uma das soluções 
para a violência na cidade é atuação do Bope (Batalhão de 
Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em conflito. 
B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 

realidade se igualam.  
C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero da 

PM foi derrubado por bandidos. 
D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão ainda 

está muito longe de [...] ter livrado as comunidades da 
violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados de 

defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 
 


