
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL 001/2019 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 20/10/2019, às 9h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Lidar com as exigências de uma sociedade contemporânea com o imperativo da pressa e das incertezas, sem falar 1 

na quase obrigação de estar sempre conectado, ligado e produtivo, não é fácil. Não raro, esse pacote provoca um 2 

desequilíbrio do ritmo biológico, levando ao desenvolvimento de uma série de distúrbios igualmente contemporâneos. 3 

Até a Justiça já começa a se preocupar com eles. Recentemente, uma decisão favoreceu uma jovem atendente de 4 

telemarketing que teve uma crise nervosa e xingou um cliente. Demitida por justa causa, teve o desligamento revertido 5 

ao ser constatado que sofria da síndrome de burnout. Acabou ganhando o direito a uma indenização da empresa. 6 

Profissionais que vivem sob pressão extrema até que se sintam exauridos e incapazes de lidar com a rotina, muitas 7 

vezes desenvolvendo comportamentos agressivos e crises de ansiedade são candidatos clássicos ao diagnóstico de burnout 8 

(algo como apagado, em tradução livre). Mas essa não é, nem de longe, o único problema do tipo. Por trás deles está, 9 

geralmente, uma condição conhecida da maioria: o estresse, que atinge, em diferentes níveis, 70% dos trabalhadores 10 

brasileiros, segundo estudo da ISMA-BR, uma organização para pesquisa e prevenção da estafa no Brasil. Só o burnout 11 

afetaria 30% da população economicamente ativa do país. 12 

— O estresse em si não é uma doença, mas pode ser o gatilho, e é preciso estar alerta — explicou a psicóloga Ana 13 

Maria Rossi, presidente da ISMA-BR. 14 

O truque, segundo Ana Maria, é manter o ritmo. Não aquele imposto pelos fatores externos, mas o do corpo. 15 

Enxergar a alimentação saudável, a atividade física, o lazer e o sono de qualidade como prioridades, e não meros 16 

coadjuvantes. Isso significa estabelecer objetivos e impor limites, mesmo que, para isso, às vezes seja necessário reduzir 17 

expectativas. 18 

Foi o que precisou aprender um profissional de 36 anos do ramo de seguros. Ele conta que adorava o cargo de 19 

coordenador, era produtivo, considerava-se um dos melhores do setor. Doava-se quase que integralmente, esquecia de 20 

almoçar e até de ir ao banheiro. Por mais de uma década, sua rotina era de dez a 18 horas de trabalho diárias. 21 

— Não percebi que estava me deixando levar demais — lembra-se. — Há três anos, notei que algo estava estranho; 22 

num relatório que levava 30 minutos para fazer, comecei a gastar dois dias. Passei a ter dificuldade de me concentrar e 23 

comunicar, gaguejava, estava exausto e, ainda assim, passava noites inteiras sem dormir; tinha crises de choro sem motivo, 24 

dores de cabeça, gastrite… Cheguei a não conseguir nem tomar banho… 25 

Levado pela esposa, começou o tratamento psicológico e, logo, precisou se afastar do trabalho. Nesse período, 26 

chegou a pensar em suicídio. Voltou, depois de um tempo, para a mesma função. Porém, passado o ano seguinte no cargo 27 

— garantido pelo direito de estabilidade —, foi demitido. Ele alega que até conseguia realizar os projetos, mas não na 28 

velocidade ou da forma requeridas pela empresa. 29 

Autoconhecimento é um fator-chave nesse processo, defende a psiquiatra Deborah Duwe, especialista em 30 

tratamento de estresse: 31 

— É preciso se conhecer e ter a qualidade de vida como um valor. Essas pessoas, quando chegam a uma situação 32 

perigosa, param. É bom também ter alguém próximo que possa levantar o cartão amarelo. 33 
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O chamado jetlag social, por exemplo, é uma sensação de cansaço permanente de quem tem muitos compromissos 34 

e não consegue acompanhá-los. A qualidade de sono é a primeira a ser afetada. Há um total descompasso entre rotina e 35 

relógio biológico. A referência, não à toa, é à fadiga provocada por viagens a lugares com o fuso horário diferente. 36 

A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de urgência, de fissura na contagem do tempo. 37 

— É a sensação de que não vai dar tempo para nada. Daí surge a hostilidade a qualquer coisa ou pessoa que retarde 38 

o desenvolvimento das tarefas. Por exemplo, alguém que venha querer conversar — explicou pesquisadora do Instituto 39 

de Psicologia e Controle do Estresse, Marilda Lipp. 40 

Numa sociedade cada vez mais conectada, a dependência da tecnologia também virou síndrome. Atinge cerca de 41 

10% dos brasileiros, segundo estudos. Viciadas em internet e redes sociais ou incapazes de desligar o celular, as vítimas 42 

têm até setor especializado para tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo. 43 

— Está explodindo o número de dependentes do Facebook, do WhatsApp… Há pessoas que simplesmente não 44 

conseguem se desligar hora nenhuma — comenta Deborah Duwe. 45 

Por isso algumas iniciativas tentam ir no sentido contrário. Movimento internacional chamado Slow (lento) prega 46 

uma desaceleração radical. Em alguns momentos, adeptos se encontram para não fazer absolutamente nada. E sem culpa. 47 

[...]. 48 

49 
 
FONTE: Por Flávia Molhorance para o globo.com – FONTE: http://stressclin.com.br/site/2018/10/25/estresse-o-maior-
gatilho-para-as-sindromes-da-vida-moderna/ 
 

01) Da leitura do texto, pode-se concluir que a filosofia do 
Slow (lento) 

 

(A) é inteiramente utópico, já que acelerar faz parte da 
natureza humana, sendo, pois, um impulso que a 
pessoa carrega sempre consigo. 

(B) induz as pessoas a descansar em lugar de trabalhar, 
mesmo que tenham disposição e chances de produzir 
mais. 

(C) vai ao encontro da sociedade de consumo, pois a 
desaceleração implica aumento de renda. 

(D) preconiza uma cultura comportamental voltada para a 
consecução de melhorar a qualidade de vida. 

 

02) O texto se caracteriza por ser 
 

(A) a narração de um fato real e atual, acrescida de 
informações e considerações pessoais do autor. 

(B) uma descrição, isenta de opiniões, consequências do 
processo de estresse. 

(C) uma dissertação com emprego de discurso 
argumentativo em que há defesa do ponto de vista com 
argumentação que se vale de outros enunciadores. 

(D) um texto injuntivo, com características prescritivas, 
que visa ao convencimento do leitor a respeito de 
determinada característica da atualidade. 

 

03) Há predicado verbal em 
 

(A) “ao ser constatado” (L.6). 

(B) “Profissionais [...] são candidatos clássicos ao 
diagnóstico de burnout (algo como apagado, em 
tradução livre).” (L.8/9). 

(C) “O chamado jetlag social, por exemplo, é uma 
sensação de cansaço permanente” (L.34). 

(D) “A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de 
urgência” (L.37). 

 

04) Há, respectivamente, ditongo, dígrafo e encontro 
consonantal em  

 

(A) “sociedade” (L.1), pressa” (L.1) e “conectado” (L.2). 

(B) “obrigação” (L.2), “extrema” (L.7) e “ritmo” (L.15). 

(C) “precisou” (L.19), “gaguejava” (L.24) e “tempo” 
(L.27). 

(D) “porém” (L.27), “defende” (L.30) e “desligar” (L.45).  
 

05) Sobre os termos ou expressões transcritos é correto 
afirmar 

 

(A) A palavra “só” (L.11) expressa ideia de exclusão. 

(B) Na palavra “horas” (L.21), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) A expressão “ou” (L.29) expressa ideia de exclusão. 
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(D) O termo “pessoas”, em “Há pessoas” (L.44), não 
mudará de função sintática caso haja a substituição do 
verbo haver pelo verbo existir.  

 

06) A alternativa em que o termo transcrito restringe o 
sentido do nome é a  

 

(A) “desequilíbrio” (L.3). 

(B) “de lidar” (L.7). 

(C) “permanente” (L.34) 

(D) “absolutamente” (L.47). 
 

07) De referência ao texto, pode-se afirmar 
 

(A) “quase” (L.2) expressa limite. 

(B) “até” (L.21) pode ser retirado da frase sem prejuízo 
sintático-semântico. 

(C) “por exemplo” (L.39) exprime ideia de retificação. 

(D) “alguns” (L.47) individualiza  “momentos” (L.47). 
 

08) O nome é o núcleo da informação em 
 

(A) “xingou um cliente” (L.5). 

(B) “tinha crises de choro sem motivo” (L.24). 

(C) “Há um total descompasso entre rotina e relógio 
biológico” (L.35/36). 

(D) “a dependência da tecnologia também virou 
síndrome.” (L.41). 

 

09)  
 

I. Ele alega que até conseguia realizar os projetos,  
II. mas não na velocidade ou da forma requeridas pela 

empresa. (L.28/29). 
 

Em relação ao item I, o item II introduz uma ideia de  
 

(A) ressalva. 

(B) explicação. 

(C) conclusão. 

(D) conformidade. 
 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples “precisou” (L.26) e a composta  

 

(A) tivesse precisado. 

(B) tinha precisado. 

(C) teria precisado. 

(D) tem precisado. 
 

11) Sobre os termos “como” (L.32) e “até” (L.43), 
devidamente contextualizados, é correto afirmar que, 
respectivamente, podem ser substituídos por 

 

(A) na qualidade de e inclusive. 

(B) logo que e além disso. 

(C) conforme e igualmente. 

(D) de que maneira e tal qual. 
 

12) Exerce a mesma função sintática de “dos 
trabalhadores” (L.10) a expressão 

 

(A) “de telemarketing” (L.4/5). 

(B) “da estafa” (L.11). 

(C) “do país” (L.12). 

(D) “das tarefas” (L.39). 
 

13) A análise linguística de elementos que estruturam o 
primeiro parágrafo do texto está correta em 

 

(A) “o” e “um”, em “Foi o que precisou aprender um 
profissional de 36 anos” (L.19), pertencem à mesma 
classe gramatical. 

(B) O vocábulo “que, em “Doava-se quase que 
integralmente” (L.20), por ser expletivo, por ser 
retirado da frase sem provocar alteração sintática. 

(C) O termo preposicionado “de que não vai dar tempo 
para nada” (L.38) modifica o sentido do nome 
“sensação” (L.38), especificando-o. 

(D) A forma pronominal “algumas”, em “Por isso algumas 
iniciativas tentam ir no sentido contrário.” (L.46), se 
transposta para depois do substantivo, o sentido do 
período em que está inserida permanece invariável. 

 

14) A função dos parênteses que aparecem na linha 09, no 
fragmento “(algo como apagado, em tradução livre)” 
é 

 

(A) isolar uma sintetização ao pensamento expresso antes. 

(B) introduzir uma explicação ao termo da afirmação 
anterior. 

(C) acrescentar um dado a mais na afirmativa. 

(D) intercalar uma advertência sobre o assunto em pauta. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito e sublinhado 
não estabelece uma relação de dependência sintática 
com a ideia principal é  

 

(A) “é preciso estar alerta”. (L.13). 

(B)  “Ele conta que adorava o cargo de coordenador” 
(L.19/20). 

(C) “É bom também ter alguém próximo” (L.33). 

(D) “É a sensação de que não vai dar tempo para nada” 
(L.38). 
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16) A Unidade Central de Processamento (CPU), chamada 
de processador, é o cérebro de um computador. A 
velocidade do processador diz apenas a velocidade 
com a qual o processador efetua seus cálculos internos, 
pois não é apenas a velocidade do processador que dita 
o desempenho da máquina. O Clock da memória por 
exemplo, refere-se: 

 

(A) A velocidade com a qual o processador troca dados 
com a memória RAM. 

(B) O tamanho da memória cache. 

(C) A capacidade cálculo da Unidade Lógica de Controle. 

(D) O tamanho da memória RAM. 
 

17) Em que tipo de Spyware, sua ativação, em muitos 
casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, 
como o acesso a um site específico de comércio 
eletrônico ou de Internet Banking? 

 

(A) Backdoor. 

(B) Trojan Dropper. 

(C) Keylogger. 

(D) Rootkit. 
 

18)   Informação é um dado processado de uma forma 
significativa para o usuário e que tem valor real ou 
percebido para decisões correntes e posteriores. O 
dado isolado não conduz à compreensão dos fatos ou 
situações, pois ele se caracteriza, dentre outras, por: 

 

(A) Exigir consenso em relação ao significado. 

(B) Ser facilmente estruturado. 

(C) Ser frequentemente tácito. 

(D) Requerer unidade de análise. 
 

19) Dentro do Microsoft Excel 2013, ao se fazer uma soma 
de valores que estejam em outra planilha, ou seja, 
quando na planilha matriz algum valor é alterado, a 
planilha que possui referência com ela também é 
alterada, estamos utilizando o seguinte recurso: 

 

(A) Referência Absoluta. 

(B) Referência Mista. 

(C) Referência Relativa. 

(D) Referência 3D. 
 

20) Se colocarmos o computador em hibernação no 
Microsoft Windows 10, temos que: 

 

(A) O Windows continua rodando e os dados ficam em 
memória RAM. 

(B) Haverá pouco consumo de energia. 

(C) A disponibilidade do computador é rápida, de mais ou 
menos 20 segundos. 

(D) Se houver a interrupção de energia, pode haver perda 
de dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI 
 

 CARGO: ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                              Página 7 / 11 
 

 
 
 

21) Considera-se importante a inserção dos 
assistentes sociais nos espaços de gestão e 
planejamento e a realização de investigação, 
tendo como diretriz o projeto ético-político 
profissional, com vistas às seguintes ações, 
EXCETO: 

 
(A) Elaborar o perfil e as demandas da população usuária 

por meio de documentação técnica e investigação 

(B) Identificar as manifestações da questão social que 
chegam aos diversos espaços do Serviço Social por 
meio de estudos e sistema de registros 

(C) Realizar a avaliação do plano de ação por meio da 
análise das ações realizadas pelo Serviço Social e pela 
instituição (em equipe) e os resultados alcançados 

(D) Estimular a participação dos usuários e familiares para 
a luta por melhores condições de vida, de trabalho e de 
acesso aos serviços de saúde 

 

22) […] Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o 
movimento ganhou forças e um novo percurso 
profissional foi traçado, a partir da construção de uma 
identidade mais próxima das classes populares (…) os 
assistentes sociais passam a construir sua própria 
identidade profissional, altamente crítica em relação 
ao sistema capitalista, às relações sociais e à ordem 
social vigente. Inicia-se a auto-crítica aos métodos 
“importados” e a neutralidade exigida na aplicação de 
tais técnicas, denotando a procura por um Serviço 
Social mais brasileiro. Tal movimento se expandiu por 
toda a América Latina devido à situação semelhante 
abarcada por todos países vizinhos. Dessa forma, 
pode-se afirmar que o desenvolvimentismo cedeu 
espaço à uma concepção conscientizadora-
revolucionária, fundamentada na metodologia de 
trabalho marxista, o materialismo histórico dialético. 
Gradualmente, o Serviço Social rompeu com a 
alienação m relação à identidade atribuída da categoria 
e assumiu uma postura menos conservadora […] 
(ABADE, 2015). 

 
O movimento descrito é chamado de: 
 

(A) Movimento de Reconceituação 

(B) Movimento de Formação Cristã para o Serviço Social 

(C) Movimento de Renovação do Currículo das Escolas de 
Serviço Social 

(D) Movimento da Formação da Personalidade do 
Assistente Social em todos os aspectos 

 

23) […] é um instrumento de planejamento estratégico que 
organiza, regula e norteia a execução da PNAS/2004 
na perspectiva do SUAS. Sua elaboração é de 
responsabilidade do órgão gestor da política, que o 
submete à aprovação do Conselho de Assistência 
Social, reafirmando o princípio democrático e 
participativo. A estrutura (...) comporta, em especial, 
diagnóstico socioterritorial, objetivos gerais e 
específicos, diretrizes e prioridades deliberadas, ações 
e estratégias correspondentes para sua implementação, 
metas estabelecidas, resultados e impactos esperados, 
recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis 
e necessários, mecanismos e fontes de financiamento, 
cobertura da rede prestadora de serviços, indicadores 
de monitoramento e avaliação e espaço temporal de 
execução […]  (BRASIL, 2012). 

 
O instrumento de gestão do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) descrito é: 
 

(A) Plano Plurianual 

(B) Plano de Assistência Social 

(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(D) Lei Orçamentária Anual 
 

24) Segundo os Parâmetros de Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde (2010), a equipe de saúde 
e/ou os empregadores, frente às condições de trabalho 
e/ou falta de conhecimento das competências dos 
assistentes sociais, tem historicamente requisitado a 
eles diversas ações que não são atribuições dos 
mesmos, EXCETO: 

 
(A) Montagem de processo e preenchimento de 

formulários para viabilização de Tratamento Fora de 
Domicílio (TFD)  

(B) Montagem de processo e preenchimento de 
formulários para viabilização de medicação de alto 
custo e fornecimento de equipamentos (órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção), bem como 
a dispensação destes 

(C) Construir o perfil socioeconômico dos usuários, 
evidenciando as condições determinantes e 
condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a 
formulação de estratégias de intervenção por meio da 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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análise da situação socioeconômica (habitacional, 
trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários, 
bem como subsidiar a prática dos demais profissionais 
de saúde 

(D) Convocação do responsável para informar sobre alta e 
óbito 

 

25) […] as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso 
no cenário político da sociedade, exigindo seu 
reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no 
cotidiano da vida social, da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção, mais além da caridade e 
repressão. O Estado passa a intervir diretamente nas 
relações entre o empresariado e a classe trabalhadora, 
estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do 
mercado de trabalho, através da legislação social e 
trabalhista específicas, mas gerindo a organização e 
prestação dos serviços sociais […] (IAMAMOTO, 
CARVALHO, 2014). 

 
A citação acima se refere à: 
 

(A) Política Social 

(B) Diagnóstico Social 

(C) Questão social 

(D) Problemas sociais 
 

26) […] Ele é um espaço de colaboração entre disciplinas 
e campos heterogêneos da ciência, de intercâmbio, de 
diálogo, de reciprocidade. É mais do que interação 
entre uma ou mais disciplinas, uma vez que “pretende 
superar a fragmentação do conhecimento e para tanto 
necessita de uma visão de conjunto para que se 
estabeleça coerência na articulação dos 
conhecimentos” (LUCK, 1994: 60). Supõe o 
engajamento de educadores de diferentes áreas do 
conhecimento comprometidos com o diálogo, com a 
reciprocidade, com a partilha, o que faz com que seja 
apresentada pela maioria dos autores como uma 
questão de atitude […] (SANTOS, 2006). 

 
O trabalho descrito é chamado de: 
 

(A) Transdisciplinaridade 

(B) Interdisciplinaridade 

(C) Pluridisciplinaridade 

(D) Multidisciplinaridade 
 

27) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, são medidas aplicáveis às entidades de 
atendimento não-governamentais que descumprir 
obrigação constante do art. 94, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou 
prepostos, EXCETO: 

 
(A) Advertência e cassação do registro  

(B) Suspensão total ou parcial do repasse de verbas 
públicas 

(C) Afastamento definitivo de seus dirigentes 

(D) Interdição de unidades ou suspensão de programa 
 

28) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
analise se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
abaixo e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.  

 
(   ) É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.  A garantia 
de prioridade compreende 3 (três) aspectos: a primazia de 
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; a 
preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; e a destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 
à juventude. 
(   ) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em 
família substituta, em quaisquer das modalidades previstas 
no art. 28 desta Lei.    
(    ) A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção,  independentemente da situação 
jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 
Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será 
necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
(   ) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz.  A todo 
adolescente é assegurada a bolsa de aprendizagem e os 
direitos trabalhistas. 
(   ) As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados nos seguintes casos: por ação 
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ou omissão da sociedade ou do Estado e por falta, omissão 
ou abuso dos pais ou responsável. 
 

(A) F – V – F – V – V. 

(B) V – V – F – V – V. 

(C) V – F – V – F – V. 

(D) F – F – V – F – F. 
 

29) “Órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à 
estrutura do órgão da Administração Pública Federal 
responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo 
Presidente da República, têm mandato de 2 (dois) 
anos, permitida uma única recondução por igual 
período” (Brasil, 1993). A descrição se refere à: 

 
(A) Conselho Estadual de Assistência Social 

(B) Conselho Federal de Assistência Social 

(C) Conselho Municipal de Assistência Social 

(D) Conselho Nacional de Assistência Social  
 

30) Sobre a Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social (NOB SUAS), analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.  

 
I. O Plano Diretor de Regionalização ( PDR) 

fundamenta-se na conformação de sistemas 
funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por 
meio da organização dos territórios estaduais em 
regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da 
conformação de redes hierarquizadas de serviços; do 
estabelecimento de mecanismos e fluxos de 
referência e contra referência intermunicipais, 
objetivando garantir a integralidade da assistência e 
o acesso da população aos serviços e ações de saúde 
de acordo com suas necessidades. 

II. O processo de regionalização deverá contemplar 
uma lógica de planejamento integrado, 
compreendendo as noções de territorialidade, na 
identificação de prioridades de intervenção e de 
conformação de sistemas funcionais de saúde, não 
necessariamente restritos à abrangência municipal, 
mas respeitando seus limites como unidade 
indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos 
a todas as ações e serviços necessários para a 
resolução de seus problemas de saúde, otimizando os 
recursos disponíveis. 

III. Cabe ao Ministério da Saúde a coordenação do 
processo de programação da assistência à saúde em 
âmbito nacional. As secretarias de saúde dos estados 
deverão encaminhar ao Ministério da Saúde uma 

versão consolidada da Programação Pactuada e 
Integrada (PPI), conforme definido em Portaria do 
Ministério da Saúde. As secretarias de saúde dos 
municípios poderão dispor de instrumentos próprios 
de programação adequados às suas especificidades, 
respeitados os princípios gerais e os requisitos da 
versão consolidada a ser enviada ao Ministério da 
Saúde. 

IV. O gestor municipal deve adotar critérios para a 
organização regionalizada das ações de média 
complexidade que considerem: necessidade de 
qualificação e especialização dos profissionais para 
o desenvolvimento das ações, correspondência entre 
a prática clínica e capacidade resolutiva diagnóstica 
e terapêutica, complexidade e custo dos 
equipamentos, abrangência recomendável para cada 
tipo de serviço, economias de escala, métodos e 
técnicas requeridos para a realização das ações. 

V. O gestor estadual é responsável pela gestão da 
política de alta complexidade/custo no âmbito do 
estado, mantendo vinculação com a política 
nacional, sendo consideradas intransferíveis as 
funções de definição de prioridades assistenciais e 
programação da alta complexidade. 

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 

(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e V. 

(D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
 

31) A organização da assistência social tem como base as 
seguintes diretrizes: 

 

(A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-
se qualquer comprovação vexatória de necessidade; e 
descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo.  

(B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-
se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais; e 
divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 
e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
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oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 

(C) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; e participação da população, 
por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis. 

(D) Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo; 
participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis; e primazia da 
responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 

 

32) São princípios da Política Nacional do Idoso, 
EXCETO: 

 
(A) Descentralização político-administrativa  

(B) A família, a sociedade e o estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 
garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida 

(C) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 
particularmente, as contradições entre o meio rural e o 
urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes 
públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta 
lei 

(D) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 
natureza 

 

33) Na implementação da Política Nacional do Idoso, são 
competências na área de promoção e assistência 
social: 

 
(A) Priorizar o atendimento do idoso nos benefícios 

previdenciários  

(B) Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos 
níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde  

(C) Adequar currículos, metodologias e material didático 
aos programas educacionais destinados ao idoso  

(D) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o 
atendimento das necessidades básicas do idoso, 
mediante a participação das famílias, da sociedade e 
de entidades governamentais e não-governamentais 

 

34) […] registro de toda e qualquer atividade realizada 
direta ou indiretamente com a criança ou adolescente 
durante o período de aplicação da medida protetiva de 
acolhimento (art. 98, ECA, 1990). Ele deve ser 
composto por um registro do trabalho diário realizado 
pela equipe técnica e demais profissionais do serviço 
de acolhimento com as crianças e adolescentes, além 
de conter dados pessoais sobre estes e suas famílias 
(BRASIL, 2018). 

 
O instrumental descrito é: 
 

(A) Plano Individual de Atendimento 

(B) Projeto Político Pedagógico 

(C) Prontuário Individualizado 

(D) Prontuário Eletrônico 
 

35) Segundo a Norma Operacional do Sistema Único de 
Assistência Social de Recursos Humanos (NOB 
SUAS RH 2011), “é um dos instrumentos das 
proteções da assistência social que identifica e previne 
as situações de risco e vulnerabilidade social e seus 
agravos no território. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 
2011)”. Este instrumento é: 

 
(A) Serviço Socioassistencial 

(B) Diagnóstico Social 

(C) Vigilância Socioassistencial 

(D) Plano de Assistência Social 
 

36) […] dentre outros aspectos, favorece a comunicação 
com a família, a troca de experiências entre famílias e 
a aprendizagem e o apoio mútuos. Possibilita a 
reflexão sobre as relações familiares e 
responsabilidades da família na garantia dos direitos 
de seus membros e sobre os aspectos concernentes ao 
acolhimento. Constitui importante estratégia para 
potencialização dos recursos da família para o 
engajamento nas ações necessárias para retomada do 
convívio familiar com a criança ou adolescente […] 
(BRASIL, 2009). 

 
A citação acima se refere à: 
 

(A) Grupo com famílias 

(B) Plano de Assistência Social 

(C) Política Social 

(D) Serviço Socioassistencial 
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37) Baseado na Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social/2012 (NOB SUAS), qual 
é o nome do piso que destina-se “ao cofinanciamento 
dos serviços tipificados nacionalmente, voltados ao 
atendimento especializado a indivíduos e famílias que, 
por diversas situações, necessitem de acolhimento fora 
de seu núcleo familiar ou comunitário de origem”? 

 

(A) Piso Fixo de Alta Complexidade 

(B) Piso Variável de Alta Complexidade 

(C) Piso Fixo de Média Complexidade 

(D) Piso Básico Variável 
 

38) Baseado na citação das Orientações para Conselhos da 
Área de Assistência Social (2013), é a forma 
organizada que os cidadãos têm de demandar os 
órgãos de governo para o aperfeiçoamento das 
políticas públicas: na área da assistência social, 
educação e saúde: 

 

(A) Funcionalismo 

(B) Visita Domiciliar 

(C) Controle social 

(D) Estudo de Caso 
 

39) A seguridade social é organizada com base nos 
seguintes objetivos, EXCETO: 

 

(A) Irredutibilidade do valor dos benefícios.  

(B) Equidade na forma de participação no custeio.  

(C) Distinção dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais.   

(D) Diversidade da base de financiamento. 
 

40) Os princípios indicados para a formação profissional 
em Serviço Social, em sintonia com os princípios do 
Código de Ética da profissão, priorizaram a 
capacitação teórico-metodológica, ético-política e 
técnico-operativa, tendo em vista, EXCETO: 

 

(A) Apreensão crítica do processo histórico como 
totalidade.  

(B) Apreensão do significado social da profissão 
desvelando as possibilidades de ação contidas na 
realidade.  

(C) Investigação sobre a formação histórica e os processos 
sociais contemporâneos que conformam a sociedade 
brasileira, no sentido de apreender as particularidades 
da constituição e desenvolvimento do capitalismo e do 
Serviço Social no País. 

(D) Perpetuação dos direitos já garantidos visando a 
formular respostas profissionais que potenciem o 
enfrentamento social no setor público.  


