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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, 
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 05 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo:  
ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 

Data da Prova:  
04 de março de 2018 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO: 

 

TEXTO 

A produção de energia elétrica pouco mudou em 136 anos, quando a primeira linha de 1 

transmissão foi instalada em Nova Iorque. Hoje as empresas do setor ainda são incapazes de identificar 2 

um problema na rede até que um cliente telefone para reclamar da falta de luz. A ineficiência é tal, que 3 

10% da energia produzida no planeta é desperdiçada. Associados, os computadores e a internet 4 

prometem mudar esse quadro. 5 

A tecnologia da informação está transformando a captação e a distribuição da eletricidade, 6 

criando redes inteligentes - ou smart grids. Nesses sistemas, até a pequena tomada instalada numa casa 7 

pode ser conectada à internet e ajudar a aprimorar o desempenho do sistema. 8 

 RYDLEWSKI, Carlos. Computação sem fronteiras.  

 

01) Identifique as afirmativas verdadeiras com V e as falsas, com F. 

 

Depende-se da leitura do texto que o autor 

 

 ) sugere que se evite o desperdício de energia, eliminando a falta de sintonia entre oferta e demanda 

existente no sistema elétrico. 

 ) assegura o aprimoramento do sistema de energia elétrica para todos os usuários das diversas camadas 

sociais no mundo inteiro. 

 ) evidencia a importância da tecnologia da informação na mudança do cotidiano das pessoas, 

promovendo economia em amplo sentido. 

 ) deixa subentendido que o sistema de abastecimento elétrico, hoje uma via de mão única, será 

transformado em via de mão dupla. 

 ) destaca a inteligência" dos smart grids, que possuem capacidade para mudar tudo em matéria de 

eletricidade, tornando a energia mais potente e quase sem custo. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 

 

(A) VFVVF  

(B) VVVFF  

(C) FVFVV  

(D) FVVFV  

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 
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02) Constitui uma informação incorreta sobre o 

primeiro parágrafo do texto a que se apresenta 

na alternativa 

 

(A) "pouco" (L.1) modifica a forma verbal 

"mudou", expressando intensidade. 

(B) "quando a primeira linha de transmissão foi 

instalada em Nova Iorque." (L.1/2) é uma 

informação que pode ser reescrita, sem perda do 

sentido original, como quando se instalou, em 

Nova Iorque, a primeira linha de transmissão. 

(C) "Hoje as empresas do setor ainda são incapazes 

de identificar um problema na rede" (L.2/3) 

constitui uma declaração que contradiz a 

afirmativa inicial do texto, 

(D) "até que" (L.3) é um marcador de coesão 

textual, que estabelece a ideia de limite 

temporal, 

 

03) O texto apresenta 

 

a) Predomínio da linguagem conotativa. 

b) Emprego do discurso argumentativo. 

c) Estilo marcado por períodos curtos. 

d) Exploração de múltiplos recursos sensoriais. 

 

04)  
 

“...a primeira linha de transmissão foi instalada em 

Nova Iorque” (L.1/2). 

Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz 

ativa, a forma verbal corresponderá a 

(A) Instalam 

(B) Instalou-se 

(C) Instalavam 

(D) Instalaram 

 

05) Expressa uma relação de causa x efeito a frase: 

 

(A) “A produção de energia elétrica pouco mudou 

em 136 anos, quando a primeira linha de 

transmissão foi instalada em Nova Iorque.” 

(L.1/2). 

(B) “Hoje as empresas do setor ainda são incapazes 

de identificar um problema na rede até que um 

cliente telefone para reclamar da falta de luz.” 

(L.2/3). 

(C) “A ineficiência é tal, que 10% da energia 

produzida no planeta é desperdiçada.” (L.3/4). 

(D) “Nesses sistemas, até a pequena tomada 

instalada numa casa pode ser conectada à 

internet e ajudar a aprimorar o desempenho do 

sistema.” (L.7/8). 

 

06) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em 

 

(A) “mudou” (L.1) – ação que se esgota no 

presente. 

(B) “telefone” (L.3) - ação hipotética no presente. 

(C) “está transformando” (L.6) - ação passada que 

se prolonga no futuro. 

(D) “pode ser” (L.8) – ação durativa no presente. 

 

07) O nome é o núcleo da informação em 

 

(A) “A produção de energia elétrica pouco mudou 

em 136 anos” (L.1). 

(B) “a primeira linha de transmissão foi instalada 

em Nova Iorque.” (L.1/2). 

(C) “A tecnologia da informação está 

transformando a captação e a distribuição da 

eletricidade” (L.6). 

(D) “Hoje as empresas do setor ainda são 

incapazes” (L.2). 

 

08) Sobre os elementos linguísticos do texto, é 

correto afirmar; 

 

(A) “Associados, os computadores e a internet 

prometem mudar esse quadro.” (L.4/5).  A 

oração possui predicado verbo-nominal. 

(B) “de energia” (L.1) exerce a mesma função 

sintática que a expressão “de transmissão” 

(L.1/2). 

(C) A locução “numa casa” (L.7) constitui exemplo 

de adjunto adverbial nocional abstrato. 

(D) Na palavra “Hoje” (L.2), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 
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AS QUESTÕES DE 9 A 15 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Pequena crônica policial 

                                    Mário Quintana 

 

1. Jazia no chão, sem vida, 

2. E estava toda pintada! 

3. Nem a morte lhe emprestara 

4. A sua grave beleza… 

5. Com fria curiosidade, 

6. Vinha gente a espiar-lhe a cara, 

7. As fundas marcas da idade, 

8. Das canseiras, da bebida… 

9. Triste da mulher perdida 

10. Que um marinheiro esfaqueara! 

11. Vieram uns homens de branco, 

12. Foi levada ao necrotério. 

13. E quando abriam, na mesa, 

14. O seu corpo sem mistério, 

15. Que linda e alegre menina 

16. Entrou correndo no Céu?! 

17. Lá continuou como era 

18. Antes que o mundo lhe desse 

19. A sua maldita sina: 

20. Sem nada saber da vida, 

21. De vícios ou de perigos, 

22. Sem nada saber de nada… 

23. Com a sua trança comprida, 

24. Os seus sonhos de menina, 

25. Os seus sapatos antigos! 
 

09) Sobre a personagem focalizada pelo narrador, é 

correto afirmar: 
 

(A) É objeto de manifestação da solidariedade 

alheia. 

(B) Mostra-se um ser sonhador, que viveu um 

legítimo faz-de-conta da vida. 

(C) Morre em uma circunstância trágica, mas, 

antes, revela-se através da memória da infância. 

(D) Apresenta-se como um ser de natureza dualista, 

de existência marcada pelo antagonismo. 

 

10) O autor atribui a trajetória de vida da mulher de 

que trata o texto 
 

(A) Ao marinheiro. 

(B) Aos seus sonhos. 

(C) Ao determinismo 

(D) “Aos homens de branco”. 

11) No poema, a morte é vista como 

 

(A) Purificação 

(B) Contradição 

(C) Frustração 

(D) Expiação 

 

12) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é 

 

(A) “da” (v.7). 

(B) “Das” (v.8). 

(C) “da” (v.9). 

(D) “de” (v.11). 

 

13)  

 

“Jazia no chão, sem vida, / E estava toda pintada!” 

(v.1-2) 

Da frase em destaque, é correto afirmar: 

(A) O período é composto de orações 

interdependente. 

(B) O termo “sem vida” tem função predicativa. 

(C) As orações apresentam predicados verbais. 

(D) As expressões “no chão” e “toda” pintada” 

exercem a mesma função sintática. 

 

14) O fragmento que apresenta uma oração com 

função adjetiva é 
 

(A) “jazia no chão, sem vida” (v.1) 

(B) “Nem a morte lhe emprestara / A sua grave 

beleza...” (v.3-4). 

(C) “Com fria curiosidade, / Vinha gente a espiar-

lhe a cara” (v. 5-6) 

(D) “Triste a mulher perdida / Que um marinheiro 

esfaqueara” (v. 9-10). 
 

15) Com referência ao texto, pode-se afirmar: 
 

(A) Os termos “lhe” (v.3) e “lhe” (v.6) completam 

o sentido do nome. 

(B) Os adjetivos “grave” (v.4) e “fria (v.5), se 

pospostos aos substantivos dos quais são 

modificadores, intensificam a carga afetiva 

que denotam. 

(C) O pronome “lhe” (v.6) tem o mesmo valor 

morfossintático de “sua” (v.19). 

(D) Os termos “uns” (v.11) e “Os” (v.24) são 

imprescindíveis para determinar o significado 

da declaração. 
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16) De acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil: 
 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante _____________e 

_________________que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.  

 

Complete as lacunas acima. 

(A) educação e direitos 

(B) lazer e educação 

(C) políticas sociais e econômicas 

(D) políticas socias e lazer 

 

17) As ações e serviços públicos de saúde 

constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes, exceto: 

 

(A) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; 

(B) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

(C) Participação da comunidade. 

(D) Participação prioritária da iniciativa privada. 
 

18) Ao sistema único de saúde não compete: 
 

(A) fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para 

consumo humano; 

(B) participar do controle e fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos; 

(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

(D) participar da formulação da política e da 

execução das ações de segurança; 

 

 

 

19) De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de 

19 de setembro de 1990, a articulação das 

políticas e programas, a cargo das comissões 

intersetoriais, abrangerá, em especial, as 

seguintes atividades: 

 

(A) alimentação e nutrição; saneamento e meio 

ambiente; vigilância sanitária e 

farmacoepidemiologia; recursos humanos; 

ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador. 

(B) alimentação e nutrição; saneamento e meio 

ambiente; vigilância sanitária e 

farmacoepidemiologia; ciência e tecnologia; e 

saúde do trabalhador. 

(C) alimentação e nutrição; saneamento e meio 

ambiente; vigilância sanitária e 

farmacoepidemiologia; recursos humanos;; e 

saúde do trabalhador. 

(D) saneamento e meio ambiente; vigilância 

sanitária e farmacoepidemiologia; recursos 

humanos; ciência e tecnologia; e saúde do 

trabalhador. 

 

20) De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, marque a alternativa 

incorreta. 

 

(A) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 

(B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, 

aprovadas pelo respectivo conselho. 

(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais. 

(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como cobertura das ações e 

serviços de saúde a serem implementados 

apenas pelos Municípios. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                      QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) Incluída no âmbito da seguridade social e 

regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS em dezembro de 

1993, como política social pública, a assistência 

social transita para uma nova dimensão: a 

dimensão dos direitos, da universalização dos 

acessos e da responsabilidade estatal. 

Inserindo-se no sistema do bem estar brasileiro, 

ou seja, do campo da seguridade social. De 

acordo com o disposto na LOAS, a Política 

Nacional de Assistência Social, é regida por 

princípios democráticos, EXCETO: 
 

(A) Universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistência 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

(B) Descentralização político administrativa, 

cabendo a coordenação e as normas gerais à 

esfera estatal e a coordenação e execução dos 

respectivos programas às esferas estadual e 

municipal, bem como a entidades beneficentes 

e de assistência social, garantindo o comando 

único das ações em cada esfera de governo, 

respeitando-se as diferenças e as características 

socioterritoriais locais. 

(C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 

sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações 

urbanas e rurais. 

(D) Participação popular, por meio de organizações 

representativas na formulação de políticas e no 

controle das ações em todos os níveis. 
 

22) O controle social, advindo da Constituição 

Federal promulgada em 1988, quanto 

instrumento de efetivação da participação 

popular no processo de gestão político 

administrativa financeira e técnico operativa. 

Nesse aspecto o controle do Estado é exercido 

pela sociedade, visando garantia dos direitos 

fundamentais assim como dos princípios. 

Assinale a alternativa que aponta o desafio da 

participação dos usuários nos Conselhos de 

Assistência Social. 

 

 
 

(A) O baixo nível de atuação propositiva na 

sociedade, resultado da concepção de doação, 

caridade, favor, bondade e ajuda que, 

tradicionalmente, caracteriza essa ação, 

reproduz usuários como pessoas dependentes, 

frágeis, vitimizadas, tuteladas por entidades e 

organizações que lhes assistiam e se 

pronunciavam em seu nome 

(B) Os conselhos paritários, tem como 

representação da sociedade civil, os usuários ou 

organizações de usuários, entidades 

organizacionais de assistência social 

(C) O caráter paritário, fiscalizador e deliberativo 

dos conselhos. 

(D) Fomento à participação em fóruns, 

conferências, conselhos, instâncias de 

deliberação e pactuação da gestão 

compartilhada. 

 

23) As informações abaixo referem-se aos deveres 

do assistente social, EXCETO 

(A) Fornecer informações sobre o trabalho 

desenvolvido à população usuária, 

resguardando o sigilo profissional. 

(B) Inviolabilidade do local de trabalho como 

também dispor de condições condignas visando 

garantir a qualidade do exercício profissional. 

(C) Pronunciamento em matéria de sua 

especialidade e liberdade na realização de 

estudos. 

(D) Garantia e defesa de suas atribuições e 

liberdade para o exercício profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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24) Leia as afirmativas abaixo e assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F para a afirmativa 

falsa: 

 

 ) Matricialidade sócio familiar, 

descentralização político administrativa, 

territorialização e financiamento são 

considerados eixos estruturantes do SUAS. 

 ) O público usuário da PNAS são cidadãos e 

grupos em situação de vulnerabilidade e riscos 

tais como: fragilidade de vínculos sócio 

afetivos; desvantagem pessoas resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no 

acesso às políticas públicas. 

 ) O SUAS consiste num sistema público 

contributivo, descentralizado e participativo. 

 ) O Controle social – fomento à participação em 

fóruns, conferências, conselhos constituem 

instancias de deliberação e pactuação da gestão 

compartilhada. 

 ) Informação, monitoramento e avaliação são 

instrumentos que não cooperam para definição 

de indicadores voltados à padronização de 

conceitos, e serviços. 

 

(A) V-V-V-F-V 

(B) V-V-F-V-F 

(C) F-F-V-F-V 

(D) F-V-F-F-V 

 

25) A dimensão do trabalho do assistente social 

com indivíduos caracteriza-se pela atenção e 

atendimento direto. Para tanto, uma das 

técnicas de intervenção direta é a entrevista, que 

podem ser utilizados diferentes procedimentos 

metodológicos. Considerando os seus 

conhecimentos sobre a abordagem com 

indivíduos, marque a alternativa que não 

representa um procedimento da entrevista com 

indivíduos.  

 

(A) Esta técnica visa compor a história de vida, 

definir procedimentos metodológicos, e 

colaborar no diagnóstico social. 

(B) É desnecessário que na realização da entrevista 

o assistente social adote uma postura que 

facilite a criação de um clima de colaboração e 

confiança. 

(C) É na entrevista que pode-se estabelecer uma 

relação profissional, quanto quem entrevista e o 

que é entrevistado saem transformados 

(D) Entrevistar é mais do que apenas “conversar”: 

requer um rigoroso conhecimento teórico‐

metodológico, a fim de possibilitar um 

planejamento sério da entrevista, bem como a 

busca por alcançar os objetivos estabelecidos 

para sua realização. 

 

26) Marque a alternativa que corresponde a uma 

das Diretrizes da Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:  

(A) Ampliar as alternativas de inserção econômica 

da pessoa portadora de deficiência, 

proporcionando a ela qualificação profissional 

e incorporação no mercado de trabalho 

(B) Formação de recursos humanos para 

atendimento da pessoa portadora de deficiência 

(C) Articulação entre entidades governamentais e 

não-governamentais que tenham 

responsabilidades quanto ao atendimento da 

pessoa portadora de deficiência, em nível 

federal, estadual, do Distrito Federal e 

municipal 

(D) O fomento à formação de recursos humanos 

para adequado e eficiente atendimento da 

pessoa portadora de deficiência 
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27)  O uso abusivo e a dependência de álcool e 

outras drogas é um complexo problema de 

saúde pública na contemporaneidade, não só 

para a realidade brasileira, porém, em âmbito 

mundial; com claras implicações em diversos 

aspectos: sociais, psicológicos, econômicos e 

políticos, embora no Brasil ainda prevaleça o 

entendimento da questão, associado ao 

comportamento antissocial, no caso do álcool, 

ou à criminalidade, em relação às substâncias 

ilícitas. A partir desta afirmação e considerando 

o trabalho do Assistente Social na abordagem 

ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito 

da política pública de assistência social, marque 

a alternativa incorreta.  

 

(A) É importante garantir uma postura de respeito, 

amparada por capacidade técnica para 

responder às demandas colocadas pelas pessoas 

ou famílias atendidas.  

(B) Requer capacidade de prontidão, de iniciativas 

e providências, de estar atento ao contexto das 

situações, vocalizações e contradições de 

maneira a subsidiar o planejamento necessário, 

a cada situação. 

(C) Requer autonomia e capacidade técnica e 

humana de intervenção diante de situações 

emergenciais, imprevisíveis e/ou daquelas que 

podem decorrer do agravamento das situações 

de risco pessoal e social vivenciadas pelos 

indivíduos e famílias 

(D) O objetivo é proporcionar um atendimento 

extensivo e qualificado com vistas a 

obstaculizar o acesso à direitos e promover o 

agravamento das situações 

 

28) A temática do controle social tomou vulto no 

Brasil a partir do processo de democratização 

na década de 80 e, principalmente, com a 

institucionalização dos mecanismos de 

participação nas políticas públicas na 

Constituição de 1988 e nas leis orgânicas 

posteriores: os Conselhos e as Conferências.  

Esta participação foi concebida na perspectiva 

de controle social exercido pelos setores 

progressistas da sociedade civil sobre as ações 

do Estado, no sentido desse atender, cada vez 

mais, aos interesses da maioria da população. 

Considerando esta afirmativa, marque a 

alternativa correta. 

(A) A área da saúde foi pioneira neste processo 

devido à efervescência política que a 

caracterizou desde o final da década de 70 e à 

organização do Movimento da Reforma 

Sanitária, que congregou movimentos sociais, 

intelectuais e partidos de esquerda na luta 

contra a ditadura com vistas à mudança do 

modelo “médico-assistencial privatista” para 

um Sistema Nacional de Saúde, público, 

participativo, descentralizado e de qualidade. 

(B) A área da saúde foi pioneira neste processo 

devido à efervescência política que a 

caracterizou desde o final da década de 70 e à 

organização do Movimento da Reforma 

Psiquiátrica, que congregou movimentos 

sociais, forças conservadoras, intelectuais e 

partidos de esquerda na luta contra a ditadura 

com vistas à mudança do modelo “médico-

assistencial privatista” para um Sistema 

Nacional de Saúde, público, participativo, 

descentralizado e de qualidade. 

(C) A área da saúde foi pioneira neste processo 

devido à efervescência política que a 

caracterizou desde o final da década de 70 e à 

organização do Movimento da Reforma 

Sanitária, que congregou movimentos sociais, 

contudo sofreu um duro ataque do Estado para 

manter a sua hegemonia e sufocou a sociedade 

civil, que é o lugar onde se expressa a 

desarticulação institucional das ideologias e dos 

projetos classistas. 

(D) O sentido do controle social inscrito na 

Constituição de 1988 é de permitir, conforme a 

circunstancia objetiva, a participação da 

população na elaboração, implementação e 

focalização das políticas sociais. 
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29) O mundo do trabalho está passando por intensas 

mudanças causando grandes impactos na vida 

da classe trabalhadora. Tais impactos refletem 

em outras dimensões da vida humana, afetando 

a todos nós. Vários estudiosos decretam o fim 

do mundo do trabalho e tais mudanças são a 

explicação que sustentam esta tese tão 

defendida por eles. A partir destas reflexões, 

marque a resposta incorreta.  

 

(A) No Brasil, o problema do desemprego é um dos 

grandes problemas nacionais, causado pela 

expansão da mecanização da agricultura, que 

expulsou milhares de pessoas para as grandes 

cidades e a crescente automação das linhas de 

produção nas indústrias levando à diminuição 

dos postos de trabalho. 

(B) Trabalhadores estão se submetendo a trabalhos 

extenuantes sendo explorados ao máximo, 

trabalhando mais que 12 horas por dia, vivendo 

em condições marginais. 

(C) O déficit de lugares revela que há trabalho para 

todos e que a diminuição de postos de trabalho 

acomete a pessoas com mais de 50 anos. 

(D) Com aumento do desemprego constante nos 

últimos anos, a maioria dos trabalhadores 

desempregados normalmente encontram postos 

de trabalho instáveis, de curta duração ou 

períodos alternados e poucas garantias. 

 

30) Visando compreender o real significado e o 

papel dos espaços de controle social no âmbito 

da política de saúde, no Brasil, é correto afirmar 

que: 
 

(A) O controle social, na perspectiva das classes 

sociais, é espaço de participação dos diversos 

setores organizados da sociedade civil, como 

entidades socioassistenciais, organizações 

sociais, movimentos sociais, movimentos de 

usuários e de trabalhadores, etc, com a 

coparticipação de setores representando o poder 

público. Nos conselhos de saúde, estes sujeitos 

atuam na gestão da política de saúde, 

fiscalizando e controlando as ações do Estado 

para que esta política atenda, cada vez mais, às 

demandas e aos interesses coletivos da 

sociedade. 

(B) Nos espaços dos conselhos de saúde, os setores 

organizados da sociedade civil possuem 

capacidade para interferir na gestão pública, 

orientando as ações do Estado, no âmbito da 

política de saúde, sem interferir no 

financiamento público, pois neste aspecto cabe 

ao gestor deliberar. 

(C) Para vários estudiosos sobre o tema, a ideia de 

controle social inspira os conselhos de saúde, 

para que segmentos mais excluídos da 

sociedade possam controlar as ações do Estado, 

assegurando uma política de saúde voltada para 

as necessidades de grupos específicos, em 

detrimento, das necessidades do conjunto de 

toda sociedade, a fim de beneficiar interesses de 

setores privilegiados. 

(D) O sentido do controle social inscrito na 

Constituição de 1988 “é o da participação da 

população na elaboração, implementação e 

fiscalização das políticas sociais”. Assim, os 

conselhos estabelecem novas bases de relação 

entre o Estado e a sociedade civil com a 

introdução de novos sujeitos na esfera pública 

democrática. Desta forma, os conselhos de 

saúde, em todos os níveis, estão inseridos 

dentro do processo de democratização do 

Estado por meio da participação popular. E por 

serem espaços democráticos de participação, o 

consenso e a harmonia fazem com que não haja 

tensionamentos e conflitos. 
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31) As mudanças que ocorrem no plano 

socioeconômico-cultural interferem na 

dinâmica e na estrutura familiar, provocando 

alterações em sua organização tradicional. Por 

isto, não se pode falar de família, uma vez que 

há vários arranjos familiares para contemplar a 

diversidade de relações que convivem no 

ambiente doméstico. Assim sendo, analise as 3 

afirmações a seguir e marque a resposta certa: 
 

I. A família é a única a ser responsabilizada pela 

garantia da sobrevivência e da proteção integral 

dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou da 

forma como vêm se estruturando. 

II. A família é uma construção social que varia 

segundo as épocas, e, por conseguinte, ela se 

ausenta do processo civilizatório responsável 

pela humanização e socialização das pessoas. 

III. A família é um grupo de indivíduos ligados por 

laços de sangue e que habitam a mesma casa e, 

a partir do momento em que outras pessoas se 

agregam a este grupo, ele deixa de ser uma 

família. 
 

(A) As três afirmações estão corretas. 

(B) As três afirmações estão incorretas. 

(C) Duas afirmações estão incorretas. 

(D) Duas afirmações estão corretas. 
 

32) O assistente social é executor de políticas 

públicas, mas é requerido para atuar na gestão, 

formulação, planejamento de programas e 

políticas sociais, etc. É correto afirmar que  
 

(A) Independente das atribuições e competências 

exercidas pelo assistente social, seu exercício 

profissional é orientado por direitos e deveres 

previstos no Código de Ética, na Lei que 

regulamenta a profissão, e devem ser seguidos 

e respeitados, tanto pelos profissionais, quanto 

pelas instituições empregadoras. 

(B) O perfil profissional para atuar nas diferentes 

políticas públicas, deve procurar abordagens 

que tratam as situações sociais como problemas 

pessoais, e assim sendo, devem ser resolvidos 

individualmente. 

(C)  O profissional precisa ter clareza de suas 

atribuições e competências para estabelecer 

prioridades de ações e estratégias, a partir da 

demanda apresentada pelos usuários, para 

tanto, a elaboração de protocolos que definem 

fluxos de encaminhamentos para os diversos 

serviços da rede é relativamente importante. 

(D) Para compreender o contexto sócio-histórico 

em que se situa a sua intervenção, o assistente 

social precisa apreender criticamente os 

processos de produção e reprodução das 

relações sociais; analisar o movimento sócio-

histórico da sociedade brasileira para apreender 

suas particularidades e sua dinâmica; 

compreender o significado social e o 

desenvolvimento histórico da profissão sem 

identificar as demandas presentes na sociedade. 

 

33) Sobre os pressupostos para o desenvolvimento 

de trabalho social com famílias, grupos e 

indivíduos e em equipe do assistente social é 

correto afirmar: 

 

(A) Para o trabalho em grupo e em equipe, a 

interação é sua dimensão intrínseca. É o seu 

ponto de interseção. A centralidade do trabalho 

em equipe é o atendimento às finalidades 

propostas e obtenção dos resultados desejados. 

E para o trabalho em grupo, a centralidade é o 

alcance dos objetivos a que se pretende. 

(B) O trabalho social com indivíduos, grupos e 

famílias têm como um de seus pressupostos, a 

presença do sujeito, ou seja, o trabalho social 

pressupõe produção de subjetivação, uma vez 

que o sujeito é dotado de experiência e 

sensibilidade. Estes elementos que ele traz 

consigo não são considerados num trabalho 

com pessoas, uma vez que está exposto ao 

novo, e por isso, ele se renova adquirindo novas 

experiências e novos sentimentos. 
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(C) No trabalho social, o assistente social vale-se de 

sua relativa autonomia para escolha dos 

recursos, das técnicas e dos instrumentos 

necessários, mas a realização desse trabalho 

também está condicionada às formas de 

organização e controle existentes no processo 

de trabalho a que está submetido. 

(D) A dinâmica de grupo é uma técnica importante 

no trabalho dos assistentes sociais e tem 

grandes contribuições a oferecer. Uma delas é a 

possibilidade do desenvolvimento de um 

pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade 

social, utilizando-se de metodologias 

inovadoras, entretanto, há uma necessidade do 

uso reservado da criatividade e da ludicidade, 

no emprego desta técnica para que o grupo não 

perca o foco e o objetivo. 
 

34) O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas - Sisnad; prescreve medidas para 

prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas, marque a alternativa incorreta: 
 

A) As penas previstas para quem adquirir, guardar, 

tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem 

autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar poderão 

receber, isoladas ou conjuntamente bem como 

substituídas a qualquer tempo, as seguintes 

penalidades: advertência sobre os efeitos das 

drogas; prestação de serviços à comunidade; 

medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo. 

B) As atividades de prevenção do uso indevido de 

drogas são aquelas que visam à melhoria da 

qualidade de vida e à redução dos riscos e dos 

danos associados ao uso de drogas. Elas são 

direcionadas para integração ou reintegração de 

usuários e dependentes nas redes sociais. Já as 

atividades de atenção e de reinserção social de 

usuários ou dependentes estão direcionadas 

para a redução dos fatores de vulnerabilidade e 

risco e para a promoção e o fortalecimento dos 

fatores de proteção. 

C) O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas (SISNAD) desenvolve ações de 

prevenção do uso indevido, a atenção e a 

reinserção social de usuários e dependentes 

bem como a repressão da produção não 

autorizada do tráfico ilícito de drogas. 

D) A observância do equilíbrio entre as atividades 

de prevenção, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes e a de repressão à sua 

produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, 

visa garantir a estabilidade e o bem-estar social. 

 

35) Sobre a forma de organização dos serviços de 

saúde é incorreto afirmar: 

 

(A) O art. 198 da Constituição de 1988 define que 

as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais e 

participação da comunidade.  

(B) A lei 8.080/90 dispõe sobre a necessidade de 

regionalização e hierarquização da rede de 

serviços. Essa diretriz diz respeito a uma 

organização do sistema que deve focar a noção 

de território, onde se determinam perfis 

populacionais, indicadores epidemiológicos, 

condições de vida e suporte social, que devem 

nortear as ações e serviços de saúde de uma 

região. 

(C) O sistema de saúde terá direção única em cada 

esfera de governo por meio da descentralização 

política e administrativa. O comando único é 

garantido na gestão dos recursos financeiros 

que é feita pela União para atingir os objetivos 

do SUS, uma vez que os demais entes da 

federação estão isentos desta atribuição.  

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                                              

Página | 14  

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 -  PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRAS - PI 

(D) Os mecanismos e estratégias que organizam e 

regulam a descentralização como diretriz do 

SUS estabelecem instâncias de representação, 

monitoramento e pactuação política e 

administrativa envolvendo as três esferas de 

governo. Essas instâncias são: Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems); Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (Conass); Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB) que estabelece pactos entre os 

municípios com a coordenação da gestão 

estadual; Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) que estabelece pactos entre 

representantes do Ministério da Saúde, do 

Conass e do Conasems. 

 

36) São direitos da pessoa portadora de transtorno 

mental (Art. 2o) previsto na lei no 10.216, de 6 

de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental, exceto: 
 

(A) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo às suas necessidades. 

(B) Ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 

visando alcançar sua recuperação pela inserção 

na família, no trabalho e na comunidade. 

(C) Ter direito à presença médica, em qualquer 

tempo, para esclarecer a necessidade ou não de 

sua hospitalização involuntária; 

(D) Ser tratada, preferencialmente, em leitos 

manicomiais públicos. 
 

37) Considerando a Lei 8.662, que dispõe sobre a 

profissão de Assistente Social, analise as 

alterativas abaixo e marque àquela que não 

caracteriza uma competência do Assistente 

Social: 
 

(A) realizar estudos sócio-econômicos com os 

usuários para fins de benefícios e serviços 

sociais junto a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades. 

(B) planejar, organizar e administrar benefícios e 

Serviços Sociais. 

(C) planejamento, organização e administração de 

Serviços Sociais e de Unidade de Serviço 

Social. 

(D) realizar estudos sócio-econômicos na presença 

dos usuários para fins de afiançar  benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da administração 

pública direta e indireta, empresas privadas e 

outras entidades, desde que seja 

socioassistencial. 

 

38) Para a oferta do Serviço de Proteção Social a 

adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa faz-se necessário a observância 

da responsabilização face ao ato infracional 

praticado, cujos direitos e obrigações devem ser 

assegurados de acordo com as legislações e 

normativas específicas para o cumprimento da 

medida. Analisando as alternativas abaixo, 

marque a que não representa a assertiva em tela. 
 

(A) Na operacionalização do Serviço é necessário a 

elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PlA) com a participação do adolescente e da 

família, devendo conter os objetivos e metas a 

serem alcançados durante o cumprimento da 

medida, perspectivas de vida futura, dentre 

outros aspectos a serem acrescidos, de acordo 

com as necessidades e interesses do 

adolescente. 

(B) O acompanhamento social ao adolescente deve 

ser realizado de forma sistemática, com 

frequência mínima semanal que garanta o 

acompanhamento contínuo e possibilite o 

desenvolvimento do PIA. 

(C) No acompanhamento da medida de Prestação 

de Serviços à Comunidade o serviço deverá 

identificar no município os locais para a 

prestação de serviços, a exemplo de: entidades 

sociais, programas comunitários, hospitais, 

escolas e outros serviços governamentais. 
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(D) A prestação dos serviços deverá se configurar 

em tarefas gratuitas e de interesse geral, com 

jornada máxima de doze horas semanais, com 

prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de 

adolescentes maiores de 17 anos ou na condição 

de aprendiz a partir dos 15 anos. 
 

39) No SUAS o Serviço de Proteção Social a 

adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de 

prestação de serviços à comunidade (PSC) tem 

por finalidade prover atenção socioassistencial 

e acompanhamento a adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto, determinadas judicialmente e deve 

contribuir para: 

 

(A) Criar condições para a desconstrução de 

projetos de vida que visem à ruptura com a 

prática de ato infracional;  

(B) Estabelecer contratos com o adolescente 

observando os limites do trabalho a ser 

desenvolvido e aplicar as normas que regulem 

o comportamento do jovem diante do 

cumprimento da medida socioeducativa; 

(C) Quando possível, possibilitar acessos e 

oportunidades para a mediação do universo 

informacional e cultural e, quando necessário, o 

desenvolvimento de habilidades e 

competências. 

(D) Acesso a direitos e para a resignificação de 

valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) Considerando as ações do Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral à Família – PAIF, 

marque a alternativa que não corresponde a 

ações comunitárias:  

 

(A) Ações de caráter coletivo, voltadas para a 

dinamização das relações no território. 

(B) Visa promover a comunicação comunitária, a 

mobilização social e o protagonismo da 

comunidade; fortalecer os vínculos entre as 

diversas famílias do território, desenvolver a 

sociabilidade, o sentimento de coletividade e a 

organização comunitária – por meio, 

principalmente, do estímulo à participação 

cidadã. 

(C) A participação cidadã age para que as famílias 

possam recuar e influenciar na construção da 

vida pública nos seus territórios, na medida em 

que contribui para o acesso à informação sobre 

deveres; à aprendizagem de práticas 

democráticas; à expressão e manifestação de 

interesses incomuns; ao aumento da capacidade 

de formular proposições e reinvindicações; e à 

emergência de abstratas formas de organização 

e associativismo para defesa de interesses 

coletivos.  

(D) Assumem importante papel na prevenção das 

potenciais situações de vulnerabilidade e riscos 

sociais que podem incidir no território, devido 

ao seu papel na divulgação e promoção do 

acesso a direitos, por sensibilizar as famílias do 

território, fazendo-as reconhecer suas 

condições de vida, suas possibilidades de 

mudança, as iniciativas já existentes para sua 

melhoria e a existência de recursos naturais, 

culturais e econômicos.  

 

 
 

 

 

 

 


