PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
ASSISTENTE SOCIAL
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
As plataformas de streaming revolucionaram a maneira pela qual as pessoas estão
consumindo filmes e músicas atualmente. Levando em consideração este cenário
tecnológico contemporâneo, é INCORRETO afirmar:
A) O Brasil ainda está atrasado na divulgação das plataformas de streaming e não pode ser
considerado um grande consumidor mundial desta modalidade.
B) Uma das razões do sucesso das plataformas de streaming é a possibilidades de o usuário
“comandar” quando e onde quer usufruir do produto.
C) A partir do acesso de milhões de pessoas a serviços como Netflix e Spotify, algumas mídias
como o DVD estão se tornando quase obsoletas.
D) Vídeos, filmes e músicas disponíveis nas plataformas de streaming podem ser acessados em
TVs, smartphones, tablets, desktops etc.
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
A relação política e econômica entre as duas maiores potências mundiais interfere direta ou
indiretamente em toda a economia global, afetando preços de produtos diversos e números
das bolsas de valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente algum fato ocorrido
em 2019 entre Estados Unidos e China.
A) Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, Estados Unidos e
China decidiram suspender novas tarifas sobre importações.
B) Por conta da tensão comercial, em 2019 não houve encontro entre os líderes da China e dos
Estados Unidos.
C) A guerra comercial entre os dois países foi branda e não houve aumento de tarifas sobre
importações entre China e Estados Unidos.
D) Devido ao bom relacionamento entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, não houve
alterações nas bolsas de valores mundiais.
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, o Brasil conta com um novo documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Que documento é este?
A) Lei da Educação Inclusiva
B) Parâmetros Curriculares Nacionais
C) Base Nacional Comum Curricular
D) Proposta Curricular Nacional Inovadora
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Sobre os poderes Judiciário e Legislativo no Brasil atualmente, assinale a alternativa que
apresenta nesta ordem: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados:
A) Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia
B) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Hamilton Mourão
C) Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
D) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
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QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em outubro de 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Kich protagonizaram
um evento inédito na história das atividades espaciais. Que acontecimento foi este?
A) Elas foram as primeiras mulheres a irem para fora da Terra.
B) A primeira caminhada 100% feminina no espaço.
C) As primeiras mulheres a pisarem na Lua.
D) As astronautas fizeram um reality show de culinária ao vivo da espaçonave.

TEXTO I
O texto a seguir é um fragmento extraído do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo.

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços/ e os pulsos
apareciam nus, muitos brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam
serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa
e as unhas curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes/ nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta
que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e,
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão. 7a ed. São Paulo, Ática, 1992. p. 78.

QUESTÃO 06 (Valor: 1)
O texto I constrói um modelo de feminilidade que descreve o corpo da mulher sob o ponto
de vista de suas qualidades físicas. Isso é possível verificar nas seguintes passagens:
A) Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços [...] – [...] era muito
simpática e graciosa. – [...] tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
B) Era muito bem feita de quadris e ombros... – A volta enérgica da cintura e a suave protuberância
dos seios. – Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços....
C) [...] produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
– [...] era muito simpática e graciosa. – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá
vontade de morder.
D) [...] era muito simpática e graciosa. – Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula
carnadura dos braços [...] – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de
morder.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
A figura feminina descrita é atraente, constituindo uma temática subjacente que se manifesta
no texto, de modo que o tema que se sobressai é:
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A) do angelical.
B) do sublime.
C) da sensualidade.
D) da mulher empoderada.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Do ponto da formação de palavras, de classes gramaticais ligadas a nome, os sufixos –
inho(a) são descritos em manuais linguísticos como aqueles que dão a ideia de diminutivos.
Contudo é possível também associar esse afixo a outros usos, com matizes significativos de
positividades, a exemplo do que ocorre no excerto junto ao texto I, ao falar do nariz, o
narrador diz: “[...] nariz curto, um nadinha arrebitado...” em que o autor cria com ela uma
relação de intimidade e afeição. Esse sentido positivado pode ser percebido em construções
como:
A) Ela é uma gatinha manhosa. – Está na hora daquela cervejinha gelada. – Votos de uma vida
plena aos pombinhos.
B) Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. – Ele nos serviu um vinhozinho qualquer.
– Esse povinho não tem muita coragem.
C) Hilária fez uma operaçãozinha. – O palhaço se voltou aos baixinhos. –
mosquinha morta.

Sílvia parecia uma

D) Hoje recebi muitos santinhos (Propaganda eleitoral). – O caminhão do gás deixou a folhinha de
2020 (calendário). – Aquela patricinha apareceu procurando seu pai novamente.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Há um pequeno texto de Mário Quintana (1987, p. 48) que se chama O suicida, que diz assim:
Último bilhete deixado por um obstetra: parto sem dor.
Perceba que o trabalho com a linguagem do autor brinca com dois sentidos associados à
forma parto sem dor. O primeiro sentido está associado à profissão do autor do bilhete –
obstetra, que tem como uma das atribuições médicas a realização de partos; o segundo
sentido associa-se a intenção do bilhete suicida que é a de partir dessa vida sem dor. Nesse
caso, parto sem dor organiza-se como verbo (parto) somado à expressão adverbial (sem dor),
naquele parto sem dor está substantivado. Estamos, portanto, diante de uma homonímia em
que tanto o som (fonemas) e a grafia (grafemas) são exatamente os mesmos, muito embora
haja uma mudança na classe gramatical.
Contudo, há homonímias quase perfeitas, que são homófonas, mas não homógrafas,
podendo causar alguns desvios na escrita. Um exemplar disso são seção, sessão e cessão
ou, ainda, traz e trás, entre outros. Em face do exposto, qual das opções a seguir contém em
todos os enunciados erro de grafia considerando o sentido adequado ao contexto?
A) Meu filho está passando mal. – Minha avó já não houve bem. – Você pode me passar sem reais?
B) Minha avó já não ouve bem. – Meu filho está passando mau. – Traz o martelo, por favor!
C) Meu filho está passando mau. – Houve tiroteio no morro ontem à noite. – Esse assento está
vazio.
D) Trás o martelo, por favor! – Esse acento está vazio? – Você pode me emprestar sem reais?
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QUESTÃO 10 (Valor: 1)
O texto a seguir é um fragmento do cordel Gentileza, extraído da obra Poesia com Rapadura
de Bráulio Bessa (2017)
GENTILEZA
Gentileza não é obrigação,
não é regra, não é ordem, não é lei.
É semente que se planta em qualquer chão
E do nada nasce um pé de gratidão
Irrigado pelas águas da igualdade,
bate um vento e voam folhas de bondade,
num instante se espalha em todo canto.
Gentileza não é cara e vale tanto,
Ser gentil é ser rico de verdade.
Do ponto de vista estilístico, há um paralelismo sintático em que o sujeito Gentileza, é
expresso no primeiro verso e retomado anaforicamente no segundo verso, nas três orações:
Ø não é regra, Ø não é ordem, Ø não é lei, ou seja, a interpretação de Gentileza é assegurada
como sujeito deixando o espaço vazio (anáfora Ø), o que assegura a simetria inclusive da
concordância verbal. Já no sexto verso, há uma construção também possível no português,
contudo não tão produtiva, o que requer atenção para com a concordância entre sujeito e
verbo.
A) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e Ser gentil é ser rico de verdade
organizam-se com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a
concordância verbal singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem
coordenadas pela conjunção e.
B) As construções oracionais bate um vento e voam folhas de bondade organizam-se com seus
respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular e
plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
C) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e bate um vento organizam-se com
seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular
e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e..
D) As construções oracionais voam folhas de bondade e Ser gentil é ser rico de verdade organizamse com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal
singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela
conjunção e.

QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo na razão de 15 para
4. Num certo período a diferença na produção desses carros foi de 110 carros. Quantos
carros de cada tipo foram produzidos neste período?
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A) 40 carros populares e 150 carros de luxo
B) 150 carros populares e 40 carros de luxo
C) 140 carros populares e 30 carros de luxo
D) 170 carros populares e 60 carros de luxo
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Maria Eduarda comprou um espelho, um tapete e uma cadeira, gastando R$ 900,00. O tapete
custou R$ 60,00 a menos do que a cadeira e o preço do espelho corresponde a 80% do preço
do tapete. O custo de cada mercadoria foi:
A) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 300,00; Espelho R$ 240,00
B) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 360,00; Espelho R$ 240,00
C) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 300,00
D) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 360,00
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Dado o diagrama a seguir. Os conjuntos X, Y e Z não são vazios. Analise o diagrama e
assinale a alternativa FALSA:

X
Y
yy Y

Z

A) 𝑌 ⊂ 𝑍
B) 𝑍 ⊄ 𝑌
C) 𝑋 ⊂ 𝑌
D) 𝑋 ⊄ 𝑌
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Marcos, ao adquirir o seu medicamento de uso contínuo, foi informado pelo farmacêutico
que o medicamento teve um aumento total de 71%, que foi devido a dois aumentos
sucessivos. O primeiro aumento foi de 14%, então o segundo aumento foi de:
A) 57%
B) 55%
C) 52%
D) 50%
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Sendo dada a função 𝒇: ℝ∗ → ℝ a função dada por

𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 +𝟏
𝒙

.

O valor de

𝟏

𝒇(𝟒) + 𝒇( )
𝟒

é

dado por:
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A)
B)
C)
D)

33
2
17
2
17
4
17
16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de:
A) Legalidade, moralidade, ética, publicidade e pessoalidade.
B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
C) Legalidade, eficiência, impessoalidade, publicidade e ética.
D) Impessoalidade, ética, propaganda, moralidade e eficiência.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os cargos, empregos e
funções públicas são acessíveis aos:
A) Brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, coibidos aos estrangeiros, na
forma da lei.
B) Brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
C) Brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na
forma da lei.
D) Brasileiros, independentemente dos requisitos estabelecidos em lei, sendo defeso aos
estrangeiros, na forma da lei.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e NÃO tem como
fundamento:
A) O pluralismo jurídico.
B) A soberania.
C) A cidadania.
D) A dignidade da pessoa humana.
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QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
A) Construir uma sociedade justa e solidária.
B) Garantir o desenvolvimento nacional e internacional.
C) Erradicar a pobreza e a marginalização.
D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa
que NÃO indique direitos sociais:
A) A educação, a saúde, a alimentação, a proteção à maternidade e à infância.
B) O plebiscito, o referendo, a iniciativa popular.
C) O trabalho, a moradia, o transporte, a assistência aos desamparados.
D) O lazer, a segurança, a previdência social.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil compreende:
A) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
C) A União, os Estados e os Municípios.
D) A União, os Estados e o Distrito Federal.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, terá caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição:
A) Do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas.
B) Do respectivo ente federativo, de servidores ativos e aposentados.
C) De servidores ativos, de aposentados e de pensionistas.
D) Do respectivo ente federativo, de servidores ativos e de pensionistas.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público ficarão:
A) Em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, pelo prazo máximo de
até 4 anos.
B) Em disponibilidade, sem remuneração, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
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C) Em disponibilidade, com remuneração indenizatória, até seu adequado aproveitamento em outro
cargo.
D) Em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
O servidor público é passível das seguintes responsabilidades no exercício da sua função:
A) Civil e Administrativa.
B) Penal e Administrativa.
C) Civil, Penal e Administrativa.
D) Civil e Penal.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
O Município de Maracajá, com sede na cidade que lhe dá o nome, dotado de autonomia
política, administrativa e financeira, conforme a Lei Orgânica Municipal, tem como poderes
independentes e harmônicos entre si:
A) O Legislativo e o Executivo.
B) O Administrativo e o Executivo.
C) O Legislativo e o Administrativo.
D) O Executivo e o Judiciário.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Sobre as entidades dotadas de personalidade jurídica própria e que compõem a
Administração Indireta do Município de Maracajá/SC, assinale a alternativa que contém a
definição correta:
A) Fundação Pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com
patrimônio e capital exclusivo do Município, criada por lei, para exploração de atividades
econômicas que o Governo Municipal seja levado a exercer, por força de contingência ou
conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
B) Sociedade de economia mista: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio e capital exclusivo do Município, criada por lei, para exploração de atividades
econômicas que o Governo Municipal seja levado a exercer, por força de contingência ou
conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
C) Autarquia: o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
D) Empresa pública: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei,
para exploração de atividades econômicas, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com
direito a voto pertençam, em sua maioria, ao Município ou a entidade da Administração Indireta.
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QUESTÃO 27 (Valor: 1)
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, a proteção social, um dos
objetivos da assistência social, visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da
incidência de riscos, especialmente:
A) A promoção das pessoas com deficiência e sua integração à sociedade.
B) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
C) O amparo às crianças e aos adolescentes em situação de risco social.
D) A garantia de 2 (dois) salários-mínimos de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos
que, isolada ou cumulativamente, prestam:
A) Serviços e executam programas voltados exclusivamente para a defesa e efetivação dos direitos
socioassistenciais.
B) Serviços e executam programas ou projetos voltados exclusivamente para o fortalecimento dos
movimentos sociais e das organizações comunitárias, e capacitação de lideranças.
C) Serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios pecuniários, dirigidos às
famílias em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
D) Atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência
Social, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, não configura princípio que rege a
assistência social:
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) Preferência de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
D) 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.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Baseado na Constituição Federal de 1988 e na LOAS, não constitui diretriz que embasa a
organização da Assistência Social:
A) Centralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
estadual e a coordenação e execução dos respectivos programas a esfera 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.
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B) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.
C) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada
esfera de governo.
D) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e
projetos.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
De acordo com a PNAS/2004, os benefícios eventuais podem ser definidos como provisões
gratuitas implementadas em espécie ou em pecúnia que visam cobrir determinadas
necessidades temporárias e, de acordo com a LOAS, são prestadas aos cidadãos e às
famílias em virtude de:
A) Casamento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
B) Nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
C) Nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de caso fortuito.
D) Nascimento, morte, situações de vulnerabilidade definitiva e de calamidade pública.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009, organizados
por níveis de complexidade do SUAS, assinale a alternativa que indique somente serviços
de Proteção Social Básica:
A) Serviço de Acolhimento em República e Serviço de Proteção em Situações de Calamidades
Públicas e de Emergências.
B) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).
C) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e Serviço
Especializado em Abordagem Social.
D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Assinale a alternativa que NÃO contém direitos socioassistenciais a serem assegurados na
operação do SUAS a seus usuários, nos termos da PNAS/2004:
A) Direito do usuário ao protagonismo e manifestação de seus interesses.
B) Direito ao atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de procedimentos vexatórios e
coercitivos, salvo em situações de extrema necessidade.
C) Direito ao tempo, de modo a acessar a rede de serviço com reduzida espera e de acordo com a
necessidade.
D) Direito à informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo àqueles com vivência de
barreiras culturais, de leitura, de limitações físicas.
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QUESTÃO 34 (Valor: 1)
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase, instituído pela Lei nº
12.594/2012, que também regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente
que pratique ato infracional, estabelece como alguns dos princípios para a execução das
medidas socioeducativas:
A) Discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe
social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria
ou status e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.
B) Brevidade da medida em resposta ao ato cometido e individualização, considerando-se a idade,
capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente, e máxima intervenção.
C) Legalidade, excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas.
D) Prioridade a práticas ou medidas que sejam retributivas e proporcionalidade em relação à ofensa
cometida.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Considerando o determinado pela Lei nº 8.662/1993, estão dentre as competências do
profissional de Assistente Social:
A) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares.
B) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que não sejam do âmbito
de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil.
C) Encaminhar providências, e prestar orientação sexual e de saúde a indivíduos, grupos e à
população.
D) Orientar grupos de diferentes segmentos sociais, independentemente da situação de
vulnerabilidade, no sentido de identificar recursos para recebimento de pecúnia.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
O Código de Ética do Assistente Social estabelece como dever do assistente social:
A) Pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por
colega.
B) No exercício da Profissão, observar e realizar práticas de censura, o cerceamento da liberdade,
e o policiamento dos comportamentos.
C) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a
legislação em vigor.
D) Não utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
De acordo com a PNAS/2004 e com a LOAS, a rede socioassistencial é um conjunto integrado
de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam:
A) Policiamento, serviços, programas e projetos.
B) Benefícios, planos, encaminhamentos e projetos.
C) Orientação, serviços, programas e investigação.
D) Benefícios, serviços, programas e projetos.
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QUESTÃO 38 (Valor: 1)
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a proteção social
básica, consiste em:
A) Oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Creas, por meio do
trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o
rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária.
B) Oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do
trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o
rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária.
C) Oferta de ações socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho
social com famílias em situação de risco social, com o objetivo erradicar o rompimento dos vínculos
familiares e a violência no âmbito de suas relações.
D) Oferta de serviços socioassistenciais nos Creas, por meio do trabalho social com famílias em
situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares
e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
O SUAS comporta quatro tipos de gestão: dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados
e da União. No caso da Gestão Municipal, três níveis são possíveis: inicial, básica e plena.
Neste sentido, assinale a alternativa que NÃO representa responsabilidade da Gestão Inicial
Municipal:
A) Receber recursos exclusivamente para Combate do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes.
B) Preencher o plano de ação no sistema SUAS-WEB e apresentar o relatório de gestão como
forma de prestação de contas.
C) Inserir no Cadastro Único as famílias em situação de maior vulnerabilidade social e risco,
conforme critérios do Programa Bolsa Família (Lei nº 10.836/04).
D) Municiar e manter atualizadas as bases de dados dos subsistemas e aplicativos da REDE SUAS,
componentes do Sistema Nacional de Informação.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, é direito da criança e do adolescente ser
criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral. Assim, toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada por equipe
interprofissional ou multidisciplinar, no máximo, a cada período de:
A) 6 (seis) meses.
B) 8 (oito) meses.
C) 3 (três) meses.
D) 4 (quatro) meses.
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