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3002 - ASSISTENTE SOCIAL 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 01 
Complete a lacuna: “Entende-se por _______ um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.” 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância ambiental; 
D) Vigilância ocupacional. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
incluído na Lei n.º 8.080/90, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. As ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei; 

II. Caberá somente aos municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena; 

III. O Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá a 
articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os Órgãos responsáveis pela Política Indígena do País; 

IV. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas I, II e III, apenas; 
C) As afirmativas III e IV, apenas; 
D) As afirmativas I, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 03 
A respeito do programa de Saúde do idoso presente no 
Pacto pela Vida, do SUS, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a 

pessoa com 50 anos ou mais; 
(   ) Entre as diretrizes deste programa está a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável e a atenção 
integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

(   ) Uma das ações estratégicas deste programa é 
reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa 
nas Unidades de Saúde, como uma das estratégias de 
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. 

 
A) V, F, V; 
B) V, V, F; 
C) F, V, V; 
D) F, F, V. 

QUESTÃO 04 
Criado em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) 
passou a ser tratado, no discurso governamental, como 
estratégia de reorientação dos modelos de atenção 
vigentes no Brasil articulada ao processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde para os 
municípios brasileiros, sendo reafirmado como estratégia 
prioritária da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde 
(PNAB). Sobre o PSF, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A expansão e a qualificação da atenção básica, 

organizadas pela estratégia Saúde da Família, 
compõem parte do conjunto de prioridades políticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 

II. A ação de governo relativa ao PSF busca estimular a 
implantação de equipes de saúde da família, agentes 
comunitários de saúde e equipes de saúde bucal, nos 
municípios, visando à reorientação das práticas 
assistenciais básicas, com ênfase nas ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde; 

III. O público-alvo compreende a população residente na 
área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, 
determinada mediante processo de territorialização 
realizado no âmbito do município. 

 
Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas II e III, apenas; 
C) As afirmativas I e III, apenas; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 05 
Em relação à Emenda Constitucional Nº 29/2000, assinale 
a afirmativa correta: 
 
A) Assegurou o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de 
governo aportem mensalmente recursos mínimos 
provenientes da aplicação de percentuais das receitas e 
determinando as suas bases de cálculo; 

B) Veta a vinculação de receita de impostos às ações e aos 
serviços de saúde; 

C) Determina como regra permanente, que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
recursos mínimos; 

D) Define que a partir de 2000 as aplicações de Estados, 
Distrito Federal e Municípios serão de pelo menos 25%. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
De acordo com as ideias de Iamamoto e Carvalho (1993) 
o “capital se expressa sob a forma de mercadorias: meios 
de produção (matérias-primas e auxiliares e instrumentos 
de trabalho) e meios de vida necessários à reprodução da 
força de trabalho.” A partir da afirmação da autora leia as 
alternativas a seguir e assinale o item correto: 
 
A) As mercadorias são objetos úteis, produtos de trabalho 

concreto, que atendem a necessidade real e social das 
pessoas, como objetos de natureza diferenciada; 

B) No duplo caráter da mercadoria, entende-se a 
perspectiva do valor de uso à medida que as mesmas 
precisam ser comercializadas e vendidas, e valor de 
troca que atendem as necessidades sociais; 

C) As mercadorias em sua essência apresentam grandezas 
sociais que têm em comum o fato de ser produto do 
trabalho tecnológico geral e diferenciado; 

D) O caráter misterioso das mercadorias diz respeito à sua 
relação de completude na natureza. 

 
QUESTÃO 12 
Baseado nas considerações de Mioto (2004), a intervenção 
profissional dos Assistentes Sociais com famílias faz parte 
de um debate que permitiu observar que tais profissionais 
em seu cotidiano desenvolvem algumas ações que podem 
ser diferenciadas pelas particularidades que apresentam e, 
no entanto, continuam sendo tratadas de forma 
indiferenciada. Em qual opção abaixo encontramos a ação 
que destoa da intervenção profissional do assistente 
social: 
 
A) As ações socioeducativas estão relacionadas àquelas 

que, através da informação, da reflexão ou mesmo da 
relação, visam provocar mudanças (valores, modos de 
vida); 

B) As ações sociointerrelacionais são desenvolvidas diante 
de situações de sofrimento das famílias, expresso nas 
suas relações ou pelos seus membros, com a intenção 
de alterar esta situação; 

C) As ações periciais são aquelas que, através do estudo e 
da avaliação das situações familiares, visam à emissão 
de um parecer social para outrem; 

D) As ações socioassistenciais se relacionam a toda ação 
de provimento e de sustentação para atendimento de 
necessidades das famílias usuárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
A imagem do filme “Tempos Modernos” ilustra o conhecido 
modo de produção capitalista no período fordista. Em 
análise as opções abaixo podemos afirmar que o referido 
período se caracteriza por ser: 
 

 
 
A) Uma técnica ou estratégia utilizada para definir e 

ampliar a capacidade de produção de uma determinada 
fábrica ou indústria a qual revolucionou o período 
conhecido como 1ª revolução Industrial; 

B) Apenas um termo elaborado a partir de seu idealizador, 
Henry Ford (1863-1947), empresário norte-americano 
que detinha a propriedade da linha de automóveis Ford 
e Fiat; 

C) Uma aplicação do taylorismo, idealizado por Frederick 
Winslow Taylor, que partia do pressuposto de que cada 
trabalhador deveria realizar uma atividade determinada 
e especializada independente das demais etapas da 
produção com remuneração justa que proporcionasse 
uma melhor qualidade de vida ao operário; 

D) Uma aplicação prática da produção em massa ou em 
larga escala, desenvolvidas por movimentos repetitivos 
dos operários, em outros termos, deve-se produzir o 
maior número de produtos no menor tempo possível, 
para garantir a realização máxima das vendas e a 
elevação dos lucros. 
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QUESTÃO 14 
De acordo com a Resolução do Conselho Federal de 
Serviço Social nº 557/2009 de 15 de setembro de 2009, 
“o profissional assistente social vem trabalhando em 
equipe multiprofissional, onde desenvolve sua atuação, 
conjuntamente com outros profissionais, buscando 
compreender o indivíduo na sua dimensão de totalidade e, 
assim, contribuindo para o enfrentamento das diferentes 
expressões da questão social abrangendo os direitos 
humanos em sua integralidade, não só a partir da ótica 
meramente orgânica, mas a partir de todas as 
necessidades que estão relacionadas à sua qualidade de 
vida.” Portanto, no seu fazer cotidiano deve: 
 
(   ) O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, 

perícias e qualquer manifestação técnica, deve atuar 
com ampla autonomia respeitadas as normas legais, 
técnicas e éticas de sua profissão, podendo prestar 
serviços reverso com suas competências e atribuições 
previstas pela Lei 8662/93; 

(   ) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente 
social deverá respeitar as normas e limites legais, 
técnicos e normativos das outras profissões, em 
conformidade com o que estabelece o Código de 
Ética; 

(   ) No atendimento multiprofissional a avaliação e 
discussão da situação poderá ser multiprofissional, 
respeitando a conclusão manifestada por escrito pelo 
assistente social, que tem seu âmbito de intervenção 
nas suas atribuições privativas; 

(   ) Emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de 
sua área de atuação e de sua atribuição legal, para 
qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando 
e identificando seu número de inscrição no CRESS. 

 
Após assinalar V (para verdadeiro) ou F (para falso), 
marque a opção que representa, de cima para baixo, a 
sequência correta: 
 
A) F, V, V, V; 
B) V, F, V, F; 
C) V, V, F, F; 
D) V, V, V, F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que 
o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos por lei. Sendo assim, é exigido que em cada 
Município e em cada Região Administrativa do Distrito 
Federal haja, no mínimo, 01 (um) Conselho Tutelar como 
órgão integrante da administração pública local. A respeito 
do Conselho e Conselheiros Tutelares previstos no ECA, 
marque a opção correta: 
 
A) O Conselho Tutelar deve ser composto por cinco 

integrantes, escolhidos pela população local para 
mandato de quatro anos, permitida uma recondução, 
mediante novo processo de escolha; 

B) Para ser considerado um Conselheiro Tutelar é 
necessário a realização de seleção pública que terá 
validade de quatro anos, ficando no cargo durante um 
período de cinco anos; 

C) Para o Conselho Tutelar deve-se contar com seis 
integrantes, escolhidos através de eleição municipal, 
onde os membros passarão um período de quatro anos, 
sem direito a recondução; 

D) Os Conselheiros Tutelares são escolhidos através de 
indicação do poder executivo local, para um mandato 
de quatro anos, permitida sua recondução por mais 
uma única vez. 
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QUESTÃO 16 
A lei federal 8.069 de 13 de julho de 1990 representou um 
grande avanço para a proteção da infância e da juventude 
brasileiras, sendo considerado um marco na nossa 
história, haja vista criar em seu arcabouço um órgão que 
por natureza zela pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente. Tomando essa alegação como 
referência, assinale V para verdadeiro ou F para falso: 
 
(   ) Um cidadão que queira se candidatar a conselheiro 

tutelar terá que ter idoneidade moral reconhecida, ser 
maior de vinte e um anos e residir no município para 
o qual se candidatar; 

(   ) Exercer efetiva função de conselheiro tutelar 
representa verdadeiramente serviço público relevante 
e estabelece a presunção de idoneidade moral; 

(   ) É responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente o processo de escolha do 
Conselho Tutelar e do Ministério Público sua 
fiscalização; 

(   ) O dia e hora de funcionamento do Conselho Tutelar, 
a remuneração estabelecida para os seus membros, 
serão determinadas através de lei federal e resolução 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA. 

 
Assinale a opção que representa, de cima para baixo, a 
sequência correta: 
 
A) V, V, F, F; 
B) V, V, V, V; 
C) V, V, V, F; 
D) V, F, V, F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
Na Lei n º 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências, o Conselho Tutelar se apresenta como um 
órgão de proteção à infância e juventude que possui 
atribuições e competências específicas. Desta forma, faça 
a correlação entre as colunas: 
 
(1) Constituem atribuições do Conselho Tutelar; 
(2) Constituem competências do Conselho Tutelar. 
 
(   ) Representar ao Ministério Público para efeito das 

ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da 
criança ou do adolescente junto à família natural; 

(   ) A execução das medidas poderá ser delegada à 
autoridade competente da residência dos pais ou 
responsável, ou do local onde sediar-se a entidade 
que abrigar a criança ou adolescente; 

(   ) Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos 
profissionais, ações de divulgação e treinamento para 
o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em 
crianças e adolescentes; 

(   ) Nos casos de ato infracional, será competente a 
autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas 
as regras de conexão, continência e prevenção. 

  
Assinale o item que indica a sequência correta: 
 
A) 1, 2, 1, 1; 
B) 2, 1, 1, 1; 
C) 1, 2, 1, 2; 
D) 1, 2, 2, 1. 
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QUESTÃO 18 
A política de atendimento dos direitos à criança e ao 
adolescente prevista pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente-ECA se dá através de um conjunto articulado 
de ações governamentais e não-governamentais, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
assim sendo possui linhas de ação. Leia as alternativas 
abaixo e assinale a opção que NÃO se relaciona à linha de 
ação da política de atendimento prevista pelo ECA: 
 
A) 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; 

B) 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; 

C) Serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social de garantia de proteção social e de 
prevenção e redução de violações de direitos, seus 
agravamentos ou reincidências; 

D) Integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e 
Assistência Social, preferencialmente em um mesmo 
local, para efeito de agilização do atendimento inicial a 
adolescente a quem se atribua autoria de ato 
infracional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
As Medidas Específicas de Proteção previstas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente devem ser aplicadas de 
acordo com as necessidades pedagógicas do caso 
avaliado, levando-se em consideração o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários, assim sendo, seus 
princípios regem sua aplicação, e por isso, deve-se 
observar: 
 
I. A Proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve 

ser a necessária e adequada à situação de perigo em 
que a criança ou o adolescente se encontram no 
momento em que a decisão é tomada; 

II. A Condição da criança e do adolescente como sujeitos 
de direitos: crianças e adolescentes são os titulares 
dos direitos previstos nesta e em outras leis, bem 
como na Constituição Federal; 

III. A Intervenção precoce: a intervenção das autoridades 
competentes deve ser efetuada à medida que haja a 
comprovação concreta da situação de perigo; 

IV. A Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da 
criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito 
pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida 
privada. 

 
Diante da análise das proposições, assinale a opção 
correta: 
 
A) I, II, IV são verdadeiras e III é falsa; 
B) I é verdadeira e II, III, IV são falsas; 
C) II, III, IV são verdadeiras e I é falsa; 
D) I, II são verdadeiras e III, IV são falsas. 
 
QUESTÃO 20 
No caso de ser constatada por autoridade competente, a 
prática do ato infracional realizado por um adolescente, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA prevê a 
aplicação de determinadas medidas. Assinale a alternativa 
que está em desacordo com a legislação vigente: 
 
A) Inserção em regime de semiliberdade; 
B) Obrigação de restaurar o dano; 
C) Internação em estabelecimento educacional; 
D) Prestação de serviço à comunidade. 
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QUESTÃO 21 
Leia o texto que segue: 
 
“Adolescente de 17 anos é apreendido 14 vezes em seis 
anos”  
(Redação O POVO Online, 23/01/2018) Trecho de artigo 
jornalístico. 
“Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela 14º vez 
durante abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que 
desarticulou um ponto de tráfico de drogas no bairro 
Farias Brito, em Fortaleza, nesse domingo, 21. Outro 
jovem e mais dois suspeitos foram capturados na ação. 
Segundo a PM, o grupo portava um revólver calibre 38 e 
115 pedras de crack, três cartuchos, três papelotes de 
cocaína, 25 trouxinhas de maconha, balança de precisão, 
um celular e dinheiro no valor de R$ 313,00. O adolescente 
já tem passagem pela Polícia por cinco roubos - sendo dois 
de veículos -, duas receptações, duas por tráfico de 
drogas, três por danos e uma tentativa de roubo, 
totalizando 13 apreensões em seis anos. O primeiro ato 
infracional do jovem foi cometido quando ele ainda tinha 
11 anos, em junho de 2012, seguido de agosto e 
dezembro do mesmo ano. Depois, em 2014, nos meses de 
março, outubro e novembro. Em 2015, ele voltou a ser 
apreendido em maio. Já em 2016, as apreensões 
ocorreram nos meses de agosto e dezembro. Só em 2017, 
ele esteve apreendido duas vezes no mês de fevereiro e 
uma vez em maio.” 
 
Tendo como ilustração o artigo, analise as proposições 
abaixo e marque o item que dispõe sobre a prática do ato 
infracional: 
 
A) São asseguradas ao adolescente, entre outras, o direito 

de ser ouvido pessoalmente pela autoridade 
competente; 

B) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente a medida de 
semi-internação; 

C) A internação, antes da sentença, pode ser determinada 
pelo prazo máximo de sessenta e cinco dias; 

D) São direitos do adolescente privado de liberdade 
receber assistência religiosa, de acordo com orientação 
do Estado; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
Sobre as Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 
que estão presentes no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 é 
possível afirmar que todas as alternativas abaixo são 
consideradas medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, 
só NÃO uma. Esta alternativa está na opção: 
 
A) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
B) Representar ao Ministério Público para efeito das ações 

de perda ou suspensão do poder familiar; 
C) Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar 

sua frequência e aproveitamento escolar; 
D) Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a 

tratamento especializado. 
 
QUESTÃO 23 
Assinale o item que NÃO está de acordo com os Princípios 
Fundamentais do Código de Ética Profissional do/a 
Assistente Social, de 1993: 
 
A) Posicionamento em favor da equidade e justiça social, 

que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 
como sua gestão democrática; 

B) Opção por um projeto profissional prescindindo ao 
processo de construção de uma nova ordem societária, 
mesmo que sem dominação, exploração de classe, etnia 
e gênero; 

C) Articulação com os movimentos de outras categorias 
profissionais que partilhem dos princípios deste Código 
e com a luta geral dos/as trabalhadores/as; 

D) Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões 
teóricas, e compromisso com o constante 
aprimoramento intelectual. 
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QUESTÃO 24 
De acordo com as convicções de Barroco (2012) “o sigilo 
profissional é um dos aspectos mais polêmicos dos 
Códigos de Ética. Ele não envolve apenas o que é confiado 
ao profissional pelo usuário; é parte da ética profissional a 
preservação do usuário de todas as informações que lhe 
digam respeito, mesmo que elas não lhe tenham sido 
reveladas diretamente”. Ainda sobre essa questão a 
autora coloca duas premissas complementares, a seguir. 
Analise as proposições e responda. 
 
I. O sigilo profissional é parte de todas as profissões 

liberais e sua polêmica decorre da possibilidade da 
quebra do sigilo, pois coloca dúvida acerca de sua 
justificação, em outras palavras: em quais situações 
seria correto quebrar o sigilo? 

II. O Código de Ética não pode prever todas as situações 
e cada caso deve ser avaliado de acordo com os 
pressupostos e valores do referido Código, sugerindo-
se que a avaliação seja feita coletivamente pela equipe 
profissional. Mesmo assim, trata-se de uma questão 
que gera polêmica, discussões, como toda questão 
ética. 

 
Diante da análise das proposições, assinale a opção 
correta, segundo as ideias da autora: 
 
A) Apenas o item I está correto; 
B) Apenas o item II está correto; 
C) Os itens I e II estão incorretos; 
D) Os itens I e II estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
As alterações procedidas no Código de Ética do ponto de 
vista do conteúdo foram mudanças relativas à modificação 
de nomenclatura de determinados termos e reafirmação 
de princípios e valores do Projeto Ético-Político que 
incorporaram avanços nas discussões acerca dos direitos. 
Assim sendo, a Lei de Regulamentação da Profissão 
também foi revisitada. Sobre esse assunto, marque V para 
verdadeiro ou F para falso. 
 
(   ) Cabe às Unidades de Ensino credenciar e comunicar 

aos Conselhos Regionais de sua jurisdição os campos 
de estágio de seus alunos e designar os Assistentes 
Sociais responsáveis por sua supervisão; 

(   ) As organizações que se registrarem nos CRESS 
receberão um certificado que as habilitará a atuar na 
área de Serviço Social; 

(   ) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, na 
qualidade de órgão normativo de grau superior, 
funcionar como Tribunal Superior de Ética 
Profissional; 

(   ) Constituem competências do Assistente Social 
treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social. 

 
Marque a alternativa que representa, de cima para baixo, 
a sequência correta: 
 
A) V, V, V, F; 
B) V, V, F, V; 
C) F, V, V, V; 
D) F, F, V, F. 
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QUESTÃO 26 
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, 
as proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela 
rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente 
pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações 
de assistência social vinculadas ao Sistema Único de 
Assistência Social-SUAS, respeitadas as especificidades de 
cada ação. A vinculação ao SUAS se dá com o 
reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Social 
de que a entidade de assistência social integra a rede 
socioassistencial. Assinale abaixo qual critério deverá ser 
cumprido pelas entidades para o reconhecimento. 
 
A) Deverá considerar o número de famílias e indivíduos 

referenciados, os tipos e modalidades de atendimento 
e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, 
conforme deliberações do CNAS; 

B) Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito 
Federal, isto é, o funcionamento das entidades e 
organizações de assistência social depende de prévia 
inscrição no respectivo Conselho Municipal de 
Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social 
do Distrito Federal, conforme o caso; 

C) Implementar a gestão do trabalho e a educação 
permanente na assistência social, estabelecer a gestão 
integrada de serviços e benefícios e afiançar a vigilância 
socioassistencial e a garantia de direitos; 

D) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento 
e a cooperação técnica entre os entes federativos que, 
de modo articulado integrar a rede pública e privada de 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social. 

 
QUESTÃO 27 
As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter 
permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil, são: 
 
A) Conselho Nacional de Assistência Social; os Conselhos 

Estaduais de Assistência Social; o Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal; os Conselhos 
Locais de Assistência Social; 

B) Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos 
Estaduais de Assistência social; os Conselhos Municipais 
de Assistência Social; 

C) Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos 
Regionais de Assistência Social; o Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal; os Conselhos 
Municipais de Assistência Social; 

D) Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos 
Estaduais de Assistência Social; o Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal; os Conselhos 
Municipais de Assistência Social. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
O benefício de prestação continuada, segundo a LOAS, 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. Para 
efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. Esse benefício poderá ser suspenso no 
caso de: 
 
A) O benefício de prestação continuada será revisto a cada 

dois anos para avaliação da continuidade das condições 
que lhe deram origem, e nessa ocasião será 
irrevogavelmente suspenso; 

B) A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz 
acarreta a imediata suspensão do benefício de 
prestação continuada, limitado a dois anos o 
recebimento do benefício; 

C) O benefício de prestação continuada será suspenso pelo 
órgão concedente quando a pessoa com deficiência 
exercer atividade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual; 

D) A cessação do benefício de prestação continuada 
concedido à pessoa com deficiência impede nova 
concessão do benefício, já que não são atendidos os 
requisitos definidos em regulamento. 
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QUESTÃO 29 
A LOAS, lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 que 
dispõe sobre a organização da assistência social, instrui 
sobre as ações das três esferas de governo na área de 
assistência social, onde estas se realizam de forma 
articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e execução dos programas, 
em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios. Sendo assim, faça a correlação 
entre as colunas. 
 
(1) Compete à União; 
(2) Compete ao Distrito Federal; 
(3) Compete aos Estados; 
(4) Compete aos Municípios. 
 
(   ) Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 

incluindo a parceria com organizações da sociedade 
civil. 

(   ) Responder pela concessão e manutenção dos 
benefícios de prestação continuada definidos no art. 
203 da Constituição Federal; 

(   ) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e 
funeral; 

(   ) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o 
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas 
e os projetos de assistência social em âmbito regional 
ou local. 

  
Marque a opção que representa, de cima para baixo, a 
sequência correta: 
 
A) 2, 1, 3, 4; 
B) 2, 1, 4, 3; 
C) 1, 2, 3, 4; 
D) 4, 2, 1, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
Tomando por base a Constituição Federativa do Brasil de 
1988, mais conhecida como Constituição Cidadã, no Cap. 
VII que trata da Família, da Criança, do Adolescente, do 
Jovem e do Idoso, observamos que é “dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão”. Para tanto, as opções abaixo indicam a 
garantia ao direito a proteção especial, menos uma delas. 
Assinale essa opção. 
 
A) Programas de prevenção e atendimento especializado à 

criança, ao adolescente e ao jovem dependente de 
entorpecentes e drogas afins; 

B) Obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa da liberdade; 

C) Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição 
de ato infracional, igualdade na relação processual e 
defesa técnica por profissional habilitado, segundo 
dispuser a legislação tutelar específica; 

D) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
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