
 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
  

 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D). 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portar em boné e utilizarem aparelhos celulares ou similares, 
calculadoras ou similares, , ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou quais quer outros materiais de consulta, 
bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa determinação. 

6. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 17 de junho de 2019. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 19 de junho às 
23h59min até às 23h00min do dia 20 de junho de 2019, ininterruptamente, observado o horário oficial local, por meio de formulário que 

será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com    

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ____________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO__________ 
 

Destaque aqui             

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 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

        DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS 

 

DATA: 16/06/2019 - MANHÃ 

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

 

http://www.crescerconcursos.com.br/
mailto:crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O avanço da ciência e da tecnologia deve ser considerado, indubitavelmente, entre os mais 1 

extraordinários empreendimentos da humanidade atualmente. O mundo material que observamos ao nosso 2 

redor é uma manifestação visível disto — um resultado direto do intenso progresso científico em larga 3 

escala e da aplicação cada vez mais rápida do conhecimento e das descobertas resultantes, obtidas por meio 4 

do desenvolvimento da tecnologia. 5 

O progresso da ciência e da tecnologia propiciou o surgimento das sociedades industriais modernas 6 

caracterizadas pela riqueza, e a expectativa crescente de que esta estará disponível a todos. Além disso, 7 

possibilitou o aumento da produção de alimentos e a melhora dos sistemas preventivos de saúde, o que 8 

levou a altas taxas de crescimento populacional, principalmente nos países em desenvolvimento. Estes dois 9 

aspectos, a saber, os altos padrões de consumo junto com as aspirações da humanidade em continuar neste 10 

modelo de desenvolvimento, e as altas taxas de crescimento populacional constituem as duas matrizes da 11 

pressão sobre o ambiente. 12 

Alguns diriam que é o avanço da ciência e da tecnologia que provocou estes problemas, com que o 13 

mundo ora se depara. Ao contrário, nossos problemas atuais advêm do modo pelo qual estes avanços foram 14 

utilizados. E não há retorno. Nossa esperança por um futuro melhor reside em desenvolvimento adicional 15 

da ciência e da tecnologia, que possa concentrar os grandes poderes que elas conferem à humanidade para 16 

delinear novos caminhos de desenvolvimento, os quais podem, e devem ser seguros e sustentáveis do ponto 17 

de vista ambiental. Tais caminhos clamariam pela redução do uso de recursos, particularmente de energia, 18 

para produzir os mesmos resultados. Eles ainda deveriam conduzir à eliminação da pobreza, e isto, junto 19 

com a educação e outros aspectos do desenvolvimento de recursos humanos, resultariam na redução da taxa 20 

de crescimento populacional. E somente então que poderemos manter sob controle as duas forças matrizes 21 

que levam ao desequilíbrio ambiental. A melhoria do meio ambiente, a atenuação da pobreza, a redução do 22 

crescimento populacional, e as novas abordagens que proporcionem os bens e serviços que a sociedade 23 

necessita e aspira estão todos inextrincavelmente ligados. 24 

Nos últimos tempos, tem havido uma maior conscientização de atividades humanas que produzem 25 

mudanças mais insidiosas, mais globais e permanentes, e que teriam consequências extremamente sérias 26 

para a existência humana na terra. Esta deteriorização é em grande parte intangível, manifestando-se apenas 27 

por meio de cuidadosos trabalhos científicos. Isto inclui: a perda irreversível da biodiversidade, redução do 28 

ozônio, aumento das concentrações gasosas relativas ao efeito estufa, levando a possíveis mudanças 29 

climáticas e ao aumento do nível do mar, perda da parte superior do solo e desertificação, poluição das 30 

zonas litorâneas e marítimas e etc. 31 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                   15 QUESTÕES 
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É importante ressaltar que é o trabalho da comunidade científica desenvolvido durante várias 32 

décadas sobre estas questões, que trouxe estes aspectos ao conhecimento da sociedade. E isto que levou a 33 

uma maior conscientização geral para que povos e governos, pela primeira vez na história, devotassem uma 34 

grande parte do seu tempo ao meio ambiente global e ao impacto das atividades humanas sobre este. É isto 35 

que foi a base para as Convenções sobre Clima e Biodiversidade que foram elaboradas para que as nações 36 

de todo o mundo a elas aderissem. 37 

Assim sendo, a comunidade científica tem uma responsabilidade, que está cumprindo, de fornecer 38 

informações mais precisas acerca da presente situação do planeta Terra, particularmente no que diz respeito 39 

aos aspectos essenciais que definem o seu bem estar, e para monitorar as mudanças que vêm ocorrendo 40 

devido ao aumento crescente das atividades humanas.  41 

Por outro lado, a comunidade científica está consciente que o estudo científico das mudanças 42 

globais, ou mesmo, de todos os outros aspectos do meio ambiente, não representa a totalidade dos esforços 43 

necessários para produzir desenvolvimento sustentável. 44 

Os cientistas sabem que para isto, enquanto que a ciência e a tecnologia são importantes, a 45 

transformação da sociedade é essencial. Há várias maneiras pelas quais podemos diminuir aspectos danosos 46 

das mudanças globais mesmo hoje em dia — e contribuir para uma significativa redução da pobreza. Isto 47 

porém não está ocorrendo. O problema reside na esfera crucial das relações humanas. Os cientistas se dão 48 

conta que, além do avanço da ciência e de suas aplicações que são apropriadas para atingir o 49 

desenvolvimento sustentável, a ciência deva estabelecer parcerias com outros setores da sociedade: com a 50 

engenharia e as ciências sociais, com o comércio e a indústria, com organizações governamentais e 51 

intergovernamentais, e principalmente, com os setores não-governamentais voluntários e independentes 52 

que atuam diretamente na sociedade. A comunidade científica reconhece que é parte da sociedade, e que 53 

deve contribuir para as necessárias transformações sociais que podem implantar o desenvolvimento 54 

sustentável. 55 

 

FONTE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200010 
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01) Com base no texto, pode-se afirmar 

 

(A) Se o conhecimento, produto da ciência, é um 

componente necessário para mudanças, nem 

sempre  todo o conhecimento, supostamente 

apto para gerar mudança, atinge tal fim. 

(B) É papel da investigação científica identificar as 

carências que impedem um processo de 

elevação da qualidade de vida, ainda que sem 

comprometimento com o contexto 

socioambiental. 

(C) A ciência e a produção tecnológica têm se 

comprometido com a redução da pobreza, 

porém a comunidade científica é cética quanto 

a uma  saída da deteriorização que o atual 

modelo econômico  das sociedades industriais 

legou. 

(D) O desenvolvimento tecnológico ainda não 

deixou de ser visto como vilão, embora tenha 

se  tornado um auxiliar na minimização dos 

efeitos negativos  para o meio ambiente. 

 

02) Há ocorrência de linguagem conotativa em 

 

(A) " O avanço da ciência e da tecnologia deve ser 

considerado, indubitavelmente, entre os mais 

extraordinários empreendimentos da 

humanidade atualmente " (L.1/2). 

(B)  “Além disso, possibilitou o aumento da 

produção de alimentos e a melhora dos 

sistemas preventivos de saúde” (L.7/8). 

(C) “Nossa esperança por um futuro melhor reside 

em desenvolvimento adicional da ciência e da 

tecnologia” (L.15/16). 

(D) “a ciência deva estabelecer parcerias com 

outros setores da sociedade” (L.50). 

 

03) O verbo é o núcleo da predicação, ocasionando 

o que se chama de predicado verbal em   

 

(A) “O mundo material (...) é uma manifestação 

visível disto” (L.2/3). 

(B) “estes avanços foram utilizados.” (L.14/15). 

(C)  “Esta deteriorização é em grande parte 

intangível” (L.27). 

(D) “a transformação da sociedade é essencial.” 

(L.45/46). 

04) Há uma inadequação gramatical indicada entre 

as frases transcritas em: 

 

(A) “O progresso da ciência e da tecnologia 

propiciou o surgimento das sociedades 

industriais” (L.6). 

(B) “os bens e serviços que a sociedade necessita” 

(L.23/24). 

(C) “Isto inclui: a perda irreversível da 

biodiversidade” (L.28). 

(D) “O problema reside na esfera crucial das 

relações humanas (L.48). 

 

05) Observe o período: 

 

“É importante ressaltar que é o trabalho da 

comunidade científica desenvolvido durante várias 

décadas sobre estas questões, que trouxe estes 

aspectos ao conhecimento da sociedade.” (L.32/33). 

 

Sobre ocorrências de morfossintaxe que ele 

apresenta, está correto o que se afirma em 

 

I. “é”, no período, é expressão de reforço, 

podendo ser retirada da frase sem prejuízo da 

correção gramatical. 

II. “ressaltar” é uma forma verbal que representa 

a oração principal reduzida de infinitivo. 

III. “que”, em “que trouxe” funciona como 

pronome relativo. 

IV. “ressaltar” é um sujeito posposto da oração na 

qual está inserido. 

V. “ao conhecimento” é objeto indireto vinculado 

à forma verbal “trouxe”. 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

estão corretas é a 

(A) I e IV. 

(B) II e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, III e V. 
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06)  

 

I. “Isto porém não está ocorrendo” (L.47/48). 

II. “além do avanço da ciência e de suas 

aplicações” (L.49). 

 

Os termos em negrito, nos fragmentos em destaque, 

estabelecem, respectivamente, as relações de  

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) oposição e conclusão. 

(D) ressalva e acréscimo. 

 

07) com referência aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, é correto afirmar 

 

(A) “atualmente” (L.2) expressa ideia de modo. 

(B) “elas” (L.37) é agente da ação verbal.  

(C) “extremamente” (L.26) tem valor superlativo. 

(D) “apenas” (L.27) indica inclusão. 

 

08) No texto, 

 

(A) A forma verbal “propiciou” (L.6) está no 

singular, porém a norma de concordância prevê 

seu uso no plural para concordar com o sujeito 

composto. 

(B) O emprego de “isso”, em “...e isto, junto com a 

educação” (L.19/20), não está condizente com 

a língua culta, padrão, por referir a uma ideia  

já expressa anteriormente. 

(C) O vocábulo “que”, em “E somente então que 

poderemos manter” (L.21), pertence à mesma 

classe gramatical de “que” em “que 

proporcionem os bens e serviços” (L.23). 

(D) Preserva-se a função sintática do termo 

“maneiras”, em “Há várias maneiras” (L.46), 

ao se substituir o verbo  haver por  existir.  

 

 

 

 

 

 

 

09) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal composta “tem havido” (L.25) e 

a simples em 

 

(A) houve. 

(B) havia. 

(C) houvesse. 

(D) haveria. 

 

10) A base primitiva de formação das palavras 

“indubitavelmente” (L.1) e “responsabilidade” 

(L.38), respectivamente, é  

 

(A) Substantivo e substantivo. 

(B) adjetivo e substantivo. 

(C) Adjetivo e adjetivo. 

(D) Substantivo e adjetivo. 

 

11) Exerce a mesma função sintática de “da 

humanidade” (L.2) a expressão 

 

(A) “de saúde” (L.8). 

(B) “de recursos” (L.18). 

(C) “da pobreza” (L.19). 

(D) “do ozônio” (L.28/29). 

 

12) O texto permite considerar correta a 

alternativa 

 

(A) “o” em “o que levou” (L.8/9) e “a”, em “a 

redução” (L.22), pertencem à mesma classe 

gramatical. 

(B) “deveriam”, em “Eles ainda deveriam conduzir 

à eliminação da pobreza” (L.19), expressa uma 

ação incerta no passado. 

(C) O vocábulo “que”, em “então que poderemos 

manter” (L.21), exerce, no contexto frasal, 

função de realce. 

(D) Os vocábulos “que” e “que”, em “que possa 

concentrar os grandes poderes” (L.16) e, em 

“que o estudo científico das mudanças globais” 

(L.42/43) têm o mesmo valor morfológico. 
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13) A alternativa em o termo transcrito constitui 

um modificador do substantivo, expressando 

uma ideia de tempo, é a  

 

(A) “atualmente” (L.2). 

(B) “permanentes” (L.26). 

(C) “durante” (L.32). 

(D) “sustentável” (L.55). 

 

14)  

 

 “que observamos ao nosso redor” (L.2/3). 

 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui 

o mesmo valor sintático que a oração 

(A) “que esta estará disponível a todos” (L.7). 

(B) “que proporcionem os bens e serviços” (L.23). 

(C) “que diz respeito aos aspectos essenciais” 

(L.39/40). 

(D) “que é parte da sociedade” (L.53). 

 

15) No texto, a linguagem predominante é a  

 

(A) Fática, porque objetiva iniciar um contato do 

emissor com o receptor, testando a importância 

do canal utilizado para enfatizar a importância 

da filosofia no papel de formação do educando. 

(B) Metalinguística, em virtude de ter sido 

utilizada para explicar a si mesma e, sobretudo, 

evidenciar a dificuldade de definir para o leitor 

certos termos próprios da área da tecnologia. 

(C) Apelativa, visto que procura influir no 

comportamento do leitor, por meio de apelos, 

para que avalie a importância do 

desenvolvimento da tecnologia e sua aplicação 

na vida das pessoas. 

(D) Referencial, pois traduz objetivamente a 

realidade externa ao emissor, ou seja, trata do 

papel da ciência e da tecnologia em relação ao 

meio ambiente. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre o Windows 10: 

 

I. As bibliotecas são pastas virtuais que estão 

fisicamente presentes no disco rígido, mas que 

exibem o conteúdo de várias pastas, como se os 

arquivos estivessem armazenados juntos em 

um local. 

II. O Windows 10 não tem uma opção para 

especificar o número de itens na lista do menu 

iniciar. 

III. Independentemente da localização da barra de 

tarefas, é possível alterar a altura (quando 

horizontal) ou a largura (quando vertical) para 

acomodar mais botões e barras de tarefas. 

IV. Além dos locais de armazenamento, o 

Explorador de Arquivos exibe os dispositivos 

de softwares conectados ao computador, 

diretamente e via uma rede. 

V. Alterar o layout, tipo, agrupamento ou outros 

atributos de uma pasta não afeta sua aparência 

em uma biblioteca.  

 

(A) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 

(D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre Hardware / 

Software: 

 

I. O barramento de memória tem por função 

permitir o tráfego de informações, não 

armazenando nada durante o processo. 

II. A CPU possui funções de cálculo/controle, 

porém o barramento tem a função de 

armazenamento temporário. 

III. A memória cache já uma memória de 

armazenamento auxiliar de acesso muito 

rápido, ela afeta a velocidade de acesso à 

memória RAM. 

IV. CDs, DVDs e HDs são exemplos de memórias 

auxiliares. 

V. Quando o computador está sendo utilizado, os 

programas em execução são utilizados na 

memória principal. 

 

 

 

(A) Apenas os itens I,IV e V estão corretos. 

(B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

(C) Apenas o item I está incorreto. 

(D) Apenas o item IV está correto. 

 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos e 

tecnologias de internet/intranet e correio 

eletrônico: 

 

I. Ao se enviar um e-mail utilizando o campo Cc 

(Cópia Carbono)  permite o envio de uma 

cópia idêntica do e-mail para outro usuário, que 

subjetivamente não é o destinatário direto, mas 

que tomará ciência da mesma. 

II. O webmail necessita de software específico 

para o seu funcionamento. 

III. O Mozilla Thunderbird é um gerenciador de 

mensagem eletrônicas livre e gratuito que 

possui diversas funcionalidades, entre elas a de 

anti-spam. 

IV. A intranet é baseada nos mesmos protocolos 

utilizados para a internet, principalmente o 

TCP/IP. 

V. O World Wide Web (WWW) é um sistema de 

arquivos para intranet. 

 

(A) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

(B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas os itens II, III, IV estão corretos. 

(D) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 
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19) Analise os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e segurança: 

 

I. A Engenharia Social visa obter a confiança de indivíduos com acesso a informações privilegiadas a fim de 

obtê-las com maior facilidade. 

II. Por meio da chave privada pode-se reverter o processo de encriptação de um documento e assim confirmar 

sua autenticidade, ela também pode ser usada para encriptar um documento que será lido pelo possuidor da 

chave pública.  

III. A criptografia simétrica ainda é muito utilizada por ser mais veloz que a criptografia assimétrica. 

IV. Uma desvantagem da criptografia assimétrica é a sua maior vulnerabilidade. 

V. Os hijackers infecta a parte de inicialização do sistema operacional impedindo que o mesmo inicie. 

 

(A) Apenas os itens I, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas os itens II, IV e IV estão corretas. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens III e V estão corretas. 

 

20) Com base na planilha do Excel abaixo (formato padrão e sem alterações) julgue os itens abaixo*: 

*Todos os itens cobrados são comuns a todos as versões recentes do Microsoft Excel (2013...2016...) 

 
 

I. Para obter o valor total do item 8, o usuário poderá utilizar a seguinte fórmula na célula F13     =D13*E13    

 

II. O resultado da fórmula =SOMA(F11;F6:F7) é igual a R$ 5.000,00 

 

III. Caso o usuário recorte (Ctrl + X) a formula =D13*E13 da célula F13 e cole (Ctrl + V) na célula F10, ele 

irá obter o mesmo valor (R$ 210,00). 

 

IV. Caso o usuário digite na célula F10 a fórmula =F7;F9 e pressionar Enter ele irá obter o valor de R$ 800,00 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto. 

(D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
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21) Uma análise de conjuntura é: 

 

(A) Descrição de fatos ocorridos em um 

determinado local e período. 

(B) Um retrato dinâmico de uma realidade. 

(C) Uma obra neutra, tomada independentemente 

de um posicionamento político. 

(D) Um “release” dos fatos noticiados na grande 

imprensa. 

 

22) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) é a garantia de um salário mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção, 

nem de tê-la provida por sua família.  Sobre o 

BPC é incorreto afirmar: 

 

(A) A condição de acolhimento em instituições de 

longa permanência, assim entendido como 

hospital, abrigo ou instituição congênere não 

prejudica o direito do idoso ao recebimento do 

benefício. 

(B) O recluso não tem direito a este tipo de 

benefício, uma vez que a sua manutenção já 

está sendo provida pelo Estado. 

(C) O BPC não pode ser acumulado com outro 

benefício no âmbito da Seguridade Social ou 

de outro regime, inclusive seguro desemprego, 

exceto com benefícios da assistência médica, 

pensões especiais de natureza indenizatória e 

remuneração advinda de contrato de 

aprendizagem. 

(D) Somente o aposentado tem direito ao 

adicional de 25% para beneficiário que precisa 

de assistência permanente de terceiros . 

 

23) É quesito relevante na formação de uma equipe 

interdisciplinar:. 

 

(A) Especialização. 

(B) Comunicação. 

(C) Veracidade. 

(D) .Liderança. 

 

 

 

 

24) Na implementação da política nacional do 

idoso, são competências dos órgãos e entidades 

públicos na área da saúde, EXCETO: 

 

(A) Prevenir, promover, proteger e recuperar a 

saúde do idoso, mediante programas e medidas 

profiláticas. 

(B) Elaborar normas de serviços geriátricos 

hospitalares. 

(C) Incluir a Gerontologia e a Geriatria como 

disciplinas curriculares nos cursos superiores. 

(D) Incluir a Geriatria como especialidade clínica, 

para efeito de concursos públicos federais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais. 

 

25) Na área de cultura, esporte e lazer segundo  a 

política nacional do idoso é competência das 

instituições púbicas: 

 

(A) Valorizar o registro da memória e a 

transmissão de informações e habilidades do 

idoso aos mais jovens. 

(B) Diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. 

(C) Elaborar critérios que garantam o acesso da 

pessoa idosa à habitação popular. 

(D) Priorizar o atendimento do idoso nos 

benefícios previdenciários. 

 

26) Baseado na Constituição da República 

Federativa do Brasil, a mesma rege-se nas suas 

relações internacionais pelos seguintes 

princípios, EXCETO: 
 

(A) Independência nacional. 

(B) Defesa da paz. 

(C) Autodeterminação dos povos. 

(D) Intervenção. 
 

27) A atuação do Assistente Social em instituições 

psiquiátricas na atualidade tem como 

perspectiva os seguintes objetivos, EXCETO: 
 

(A) Necessidade de atendimento à população. 

(B) Controlar e coordenar os sistemas de cuidados. 

(C) Ressocialização dos usuários. 

(D) Demanda crescente do profissional nas 

instituições. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                                                 20 QUESTÕES 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
https://www.inss.gov.br/beneficios/aposentadoria-por-invalidez/
https://www.inss.gov.br/beneficios/aposentadoria-por-invalidez/
https://www.inss.gov.br/beneficios/aposentadoria-por-invalidez/
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28) A Política Nacional de Saúde Mental é uma 

ação do Governo Federal, coordenada pelo 

Ministério da Saúde, que compreende as 

estratégias e diretrizes adotadas pelo país para 

organizar a assistência às pessoas com 

necessidades de tratamento e cuidados 

específicos em saúde mental. Sobre as 

comunidades terapêuticas pode-se afirmar:: 

 

(A) Unidades que prestam serviços de saúde de 

caráter aberto e comunitário, constituído por 

equipe multiprofissional que atua sobre a ótica 

interdisciplinar e realiza prioritariamente 

atendimento às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental. 

(B) Realiza atendimento a todas faixas etárias, 

especializado em transtornos pelo uso de álcool 

e outras drogas, atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 70 mil habitantes 

(C) Altera a lógica da Reforma Psiquiátrica, 

incluindo serviços que não possibilitam a 

construção da autonomia dos usuários. 

(D) São moradias ou casas destinadas a cuidar de 

pacientes com transtornos mentais, egressos de 

internações psiquiátricas de longa permanência 

e que não possuam suporte social e laços 

familiares. 

 

29) A assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

(A) Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

(B) Universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

(C) Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais. 

(D) Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. 

 

 

 

30) Sobre a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 

que dispõe sobre a organização da Assistência 

Social e dá outras providências está correta a 

afirmativa: 

 

(A) O Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) é composto por 10 membros e 

respectivos suplentes, cujos nomes são 

indicados ao órgão da Administração Pública 

Federal responsável pela coordenação da 

Política Nacional de Assistência Social. 

(B) O Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) é presidido por um de seus 

integrantes, eleito dentre seus membros, para 

mandato de 2 anos. 

(C) Compete ao Conselho Nacional de Assistência 

Social normatizar as ações e regular a 

prestação de serviços de natureza pública e 

privada no campo da assistência social. 

(D) O benefício de prestação continuada é a 

garantia de 1 salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 60 

anos ou mais e que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção e nem 

de tê-la provida por sua família. 

 

31) São eixos estruturantes da gestão do Suas, 

EXCETO: 

 

(A) Precedência da gestão pública da política. 

(B) Centralização político-administrativa. 

(C) Alcance de direitos socioassistenciais pelo 

usuário. 

(D) Valorização da presença do controle social. 

 

32) A proteção social de assistência social, ao ter 

por direção o desenvolvimento humano e 

social e os direitos de cidadania, tem por 

garantia: 

 

(A) A segurança de acolhida. 

(B) A matricialidade sociofamiliar. 

(C) Territorialização. 

(D) Integração à seguridade social. 
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33) Sobre o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (Creas), está INCORRETO 

afirmar: 

 

(A) A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o 

Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI). 

(B) Oferece informações, orientação jurídica, 

apoio à família, apoio no acesso à 

documentação pessoal e estimula a 

mobilização comunitária. 

(C) É unidade de oferta do serviço de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. 

(D) É uma unidade pública municipal da 

assistência social, localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco 

social. 

  

34) O Bolsa Família é um programa que contribui 

para o combate à pobreza e à desigualdade no 

Brasil. Sobre o programa não se pode afirmar: 

 

(A) O programa tem capacidade de integrar e 

articular várias políticas sociais a fim de 

estimular o desenvolvimento das famílias, 

contribuindo para elas superarem a situação de 

vulnerabilidade e de pobreza. 

(B) Para ter acesso as famílias devem cumprir 

algumas condicionalidades, que têm como 

objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde 

e à assistência social. 

(C) Todos os meses, as famílias atendidas pelo 

Programa recebem um benefício em dinheiro, 

que é transferido diretamente pelo governo 

estadual. 

(D)  O Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS) é o responsável pelo Programa, e a 

Caixa Econômica Federal é o agente que 

executa os pagamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

35) Baseado no Código de Ética Profissional da 

Assistência Social, não se pode afirmar que: 

 

(A) Constitui direito do assistente social abster-se, 

no exercício da Profissão, de práticas que 

caracterizem a censura, o cerceamento da 

liberdade, o policiamento dos 

comportamentos, denunciando sua ocorrência 

aos órgãos competentes. 

(B) É vedado ao assistente social praticar e ser 

conivente com condutas antiéticas, crimes ou 

contravenções penais na prestação de serviços 

profissionais. 

(C) É dever do assistente social na relação com o 

usuário contribuir para a viabilização da 

participação efetiva da população usuária nas 

decisões institucionais. 

(D) É vedado ao assistente social prejudicar 

deliberadamente o trabalho e a reputação de 

outro/a profissional. 

 

36) Das Relações com Entidades da Categoria e 

demais organizações da Sociedade Civil, 

segundo o Código de Ética Profissional da 

classe é direito do Assistente Social: 

 

(A) Denunciar ao Conselho Regional as 

instituições públicas ou privadas, onde as 

condições de trabalho não sejam dignas ou 

possam prejudicar os usuários ou profissionais. 

(B) Respeitar a autonomia dos movimentos 

populares e das organizações das classes 

trabalhadoras. 

(C) Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais 

e organizações populares vinculados à luta pela 

consolidação e ampliação da democracia e dos 

direitos de cidadania 

(D) Valer-se de posição ocupada na direção de 

entidade da categoria para obter vantagens 

pessoais, diretamente ou através de terceiros. 
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37) A Carteira do Idoso é o documento que garante 

à pessoa idosa acesso a passagens 

interestaduais nos transportes rodoviário, 

ferroviário e aquaviário. É INCORRETO 

afirmar sobre o beneficio: 

 

(A) A carteira deve ser gerada para as pessoas 

acima de 60 anos que não tenham como 

comprovar renda individual de até dois salários 

mínimos. 

(B) Para emitir a carteira, o idoso deve procurar 

o Centro de Referência de Assistência Social 

(Cras) de seu município. 

(C) A Carteira do Idoso poderá ser emitida após 90 

(noventa) dias, a contar da data de 

cadastramento e ou atualização cadastral no 

Cadastro Único. 

(D) As passagens são gratuitas ou com desconto de, 

no mínimo, 40%, de acordo com o Estatuto do 

Idoso . 

 

38) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF) tem como objetivo apoiar as 

famílias, prevenindo a ruptura de laços, 

promovendo o acesso a direitos e contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida. Sore este 

serviço está INCORRETO afirmar: 

 

(A) Podem participar do PAIF famílias em situação 

de vulnerabilidade social. 

(B) O serviço pode ser ofertado, também pelas 

Estratégias de Saúde da Família. 

(C) Este serviço tem como um dos objetivos, a 

promoção do acesso a benefícios, programas 

de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais. 

(D) O PAIF oferece atendimento às famílias, 

visitas domiciliares, orientações e 

encaminhamento a outros serviços e políticas 

do Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39) O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), é um serviço da Proteção 

Social Básica do SUAS que é ofertado de 

forma complementar ao trabalho social com 

famílias realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral às Famílias 

(PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e 

Indivíduos (PAEFI). Sobre este serviço está 

INCORRETO dizer: 

 

(A) As atividades artísticas, culturais, de lazer e 

esportivas, dentre outras,  são ofertadas de 

acordo com a idade dos usuários. 

(B) O serviço pode ser ofertado no Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) ou 

nos Centros de Convivência. 

(C) O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) realiza atendimentos 

individuais. 

(D) O serviço tem como objetivo fortalecer as 

relações familiares e comunitárias, além de 

promover a integração e a troca de experiências 

entre os participantes, valorizando o sentido de 

vida coletiva. 

  

40) São objetivos do Serviço de Abordagem 

Social, EXCETO: 

 

(A) Construir o processo de saída das ruas e 

possibilitar condições de acesso à rede de 

serviços e a benefícios assistenciais. 

(B) Acompanhar o deslocamento, viabilizar o 

desenvolvimento do usuário e o acesso a 

serviços básicos, como bancos, mercados, 

farmácias, entre outros. 

(C) Promover ações para reintegrar o usuário do 

Serviço à família e à comunidade. 

(D) Identificar famílias e pessoas com direitos 

violados, a natureza das violações, as 

condições em que vivem, estratégias de 

sobrevivência, aspirações, desejos e relações 

estabelecidas com as instituições. 

 

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/Mops/
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/Mops/

