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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Assistente Social 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

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  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde, é entendido como: 
 
a) Mapa da Saúde. 
b) Região de Saúde. 
c) Porta de Entrada. 
d) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
e) Rede de Atenção à Saúde. 
 

2) Sobre as ações executadas pelo SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico. 
(---) Formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados. 
(---) Controle da prestação dos serviços que se relacionam de 

forma direta com a saúde, sendo os serviços que se 
relacionam indiretamente, responsabilidade do setor 
privado. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

3) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

 

4) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
 

a) Ações de vigilância epidemiológica e não sanitária. 
b) Formulação de política de medicamentos e insumos de 

interesse para a saúde, exceto imunobiológicos. 
c) Formulação de política de vacinação compulsória. 
d) Execução de ações de vigilância nutricional e orientação 

alimentar. 
e) Produção particular de todas as substâncias de interesse 

para a saúde. 
 
 

5) Em relação à hierarquização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) As Portas de Entrada do SUS serão referenciadas pelos 
serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais 
especializados. 

(---) Mediante justificativa técnica e de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada às 
ações e serviços de saúde, considerando as 
características da Região de Saúde. 

(---) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado 
em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, 
nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede 
de atenção da respectiva região. 

 

a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 
 

6) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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7) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

8) Sobre as ações asseguradas no atendimento ao(à) 
trabalhador(a) no SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Orientação do(a) trabalhador(a) e/ou familiares sobre os 

encaminhamentos junto ao empregador e à Previdência 
Social, como a emissão da CAT, se este for segurado 
pelo Seguro Acidente de Trabalho (SAT) do INSS. 

(---) Acompanhamento das questões relacionadas à saúde 
do(a) trabalhador(a) durante o processo de retorno e 
reinserção no trabalho. 

(---) No caso do atendimento na Atenção Básica, notificação 
dos casos suspeitos ou confirmados de acidente ou 
doença relacionada ao trabalho. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E.  
d) C - E - C. 
e) E - C - C.  
 

9) Em relação às políticas e programas de saúde do SUS, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _______________ é uma política intersetorial entre 
educação e saúde que compreende a escola como espaço 
privilegiado de práticas de promoção de saúde e prevenção 
de agravos e doenças, por meio de ações compartilhadas 
que têm como corresponsáveis atores de ambos os setores.  
 
a) Brasil Sorridente 
b) Unidade Básica na Escola 
c) Escola da Saúde 
d) Consultório na Escola 
e) Programa Saúde na Escola 
 

10) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
11) De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II. Garantir o desenvolvimento pessoal. 
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

12) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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13) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as 
condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

14) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os: 
 
a) Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de 
seu país.  

b) Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil.  

c) Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.    

d) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

e) Portugueses com residência permanente no País. 
 

15) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento. 

16) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre a 
licença para tratar de interesses particulares, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) O servidor estável poderá obter licença sem vencimentos, 

para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo 
de 2 anos. 

b) O requerente aguardará fora do exercício a concessão da 
licença. 

c) A licença nunca poderá ser negada em detrimento dos 
interesses do serviço público municipal. 

d) A licença não excederá 5 anos, e só poderá ser concedida 
uma única nova licença por igual prazo, após decorrido 
um ano do término da anterior. 

e) Após autorizado, o servidor não poderá desistir da licença. 
 

18) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor terá direito ao gozo de _____ dias consecutivos de 
férias por ano, com a remuneração de ______ a mais do que 
o vencimento normal, e serão concedidas de acordo com a 
___________________ da repartição ou serviço. Somente 
depois de ________ de efetivo exercício, o servidor adquirirá 
direito a férias. 
 
a) 30 | 2/3 | necessidade dos servidores | 15 meses 
b) 30 | 1/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
c) 15 | 1/3 | disponibilidade | 6 meses 
d) 15 | 2/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
e) 10 | 3/5 | escala de servidores | 6 meses 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a Lei Federal nº 8.213/1991, equiparam-
se ao acidente do trabalho: 
 
I. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido 

a causa única, haja contribuído diretamente para a morte 
do segurado, para redução ou perda da sua capacidade 
para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação. 

II. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em consequência de desabamento, inundação, 
incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força 
maior. 

III. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local 
e horário de trabalho no percurso da residência para o 
local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja 
o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
segurado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

20) Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações 
Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Grau máximo. 
(2) Grau médio. 
 
(---) Trabalho ou operações, em contato permanente com 

carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos 
e dejeções de animais portadores de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). 

(---) Trabalho ou operações, em contato permanente com 
esgotos (galerias e tanques); e lixo urbano (coleta e 
industrialização).  

(---) Trabalhos e operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante 
em resíduos de animais deteriorados. 

 
a) 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 2. 
c) 1 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 1. 
e) 2 - 2 - 1. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa.  

b) A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante.  

c) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos.  

d) Não é dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de violação 
aos direitos da pessoa com deficiência.  

e) Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as 
violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao 
Conselho Tutelar para as providências cabíveis.  

 
 

22) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 

As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos 
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda 
(1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). 
Considera-se violência contra o idoso somente a ação 
praticada em local público que lhe cause morte ou 
sofrimento físico ou psicológico (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

 

23) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, 
sobre as seguranças que a proteção social deve garantir, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) A segurança de rendimentos é uma compensação do 
valor do salário-mínimo inadequado.  

(---) A segurança da vivência familiar ou a segurança do 
convívio é uma das necessidades a ser preenchida pela 
política de assistência social. Isso supõe a não aceitação 
de situações de reclusão, de situações de perda das 
relações.   

(---) A segurança da acolhida opera com a provisão de 
necessidades humanas que começa com os direitos à 
alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida 
humana em sociedade.  

 

a) C - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - C - C. 
e) E - E - E. 
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24) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), sobre as entidades e organizações de assistência 
social, analisar os itens abaixo: 
 
I. São de atendimento aquelas que concedem benefícios de 

prestação social básica ou especial, dirigidas às famílias e 
aos indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco 
social e pessoal. 

II. São de acolhimento aquelas voltadas prioritariamente 
para o fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de 
lideranças, dirigidas ao público da política de assistência 
social. 

III. São de defesa e garantia de direitos aquelas voltadas 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 
defesa de direitos, dirigidos ao público da política de 
assistência social. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

25) Considerando-se o Sistema Único da Assistência Social 
(SUAS), analisar a sentença abaixo: 
 
A lógica dos benefícios assistenciais é possibilitar, no âmbito 
do SUAS, um modo de garantia de renda de forma articulada 
às demais garantias, o que significa um trabalho continuado 
com os beneficiários e suas famílias, com vistas à inserção 
nos serviços socioassistenciais e manutenção das situações 
de vulnerabilidade (1ª parte). A finalidade do 
monitoramento no SUAS não é apenas acompanhar 
sistematicamente, mas, na prática, gerar insumos para 
avaliar como os programas sociais contribuem com o direito 
das famílias à proteção e à autonomia (2ª parte). A gestão 
integrada consiste na articulação entre serviços, benefícios e 
transferências de renda, no âmbito do SUAS, e tem como 
diretrizes: a corresponsabilidade entre os entes federados; as 
seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência 
Social; e a centralidade da família no atendimento 
socioassistencial de forma integral, visando interromper 
ciclos intergeracionais de pobreza e de violação de direitos 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

26) Sobre o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) De modo a evitar conflitos de papéis e de competências 

na rede, é importante que o CREAS seja instalado em 
imóveis compartilhados com órgãos de defesa de 
direitos e de responsabilização. 

(---) O trabalho social especializado ofertado pelo CREAS 
exige que a equipe profissional seja interdisciplinar, 
contando com profissionais de nível superior e médio, 
habilitados e com capacidade técnica para o 
desenvolvimento de suas funções. 

(---) A oferta de trabalho social nos CREAS pressupõe a 
utilização de diversas metodologias e técnicas 
necessárias para operacionalizar o acompanhamento 
especializado. Requer, ainda, a construção de vínculos 
de referência e confiança do usuário com a unidade e os 
profissionais da equipe, além de postura acolhedora 
destes, pautada na ética e no respeito à autonomia e à 
dignidade dos sujeitos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - E. 
 

27) Sobre o Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) É referência para o desenvolvimento de todos os 

serviços socioassistenciais de proteção básica do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no seu 
território de abrangência. 

(---) O CRAS assume como fatores identitários dois grandes 
eixos estruturantes do SUAS: a matricialidade 
sociofamiliar e a territorialização. 

(---) O CRAS materializa a presença do Estado no território, 
possibilitando a democratização do acesso aos direitos 
socioassistenciais e contribuindo para o fortalecimento 
da cidadania. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
e) C - C - E. 
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28) Considerando-se a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social - NOB/SUAS, sobre o Pacto de 
Aprimoramento do SUAS, firmado entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, analisar a sentença 
abaixo: 
 
É o instrumento pelo qual se materializam as metas e as 
prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em 
mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
(1ª parte). A revisão das prioridades e metas ocorrerá 
anualmente, sob proposição do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), a partir 
de alterações de indicadores identificados nos sistemas 
nacionais de estatística, Censo SUAS, Rede SUAS e outros 
sistemas do MDS (2ª parte). A realização do Pacto de 
Aprimoramento do SUAS se dará a partir da definição das 
prioridades e metas nacionais para cada quadriênio e do 
preenchimento do instrumento que materializa o 
planejamento para o alcance das metas (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

29) Considerando-se as orientações técnicas sobre o Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), analisar 
os itens abaixo: 
 
I. No âmbito do PAIF, o trabalho social com famílias é o 

conjunto de procedimentos efetuados a partir de 
pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico 
e técnico-operativo, com a finalidade de contribuir para a 
convivência, o reconhecimento de direitos e as 
possibilidades de intervenção na vida social de um 
conjunto de pessoas. 

II. O trabalho social com famílias deve ter, por pressuposto 
basilar, a responsabilidade estatal na proteção às famílias, 
e assumir, como embasamento de sua prática, o 
conhecimento científico, que requer profissionais 
qualificados, aptos a compreender a realidade dada e 
construir conhecimentos, com os quais questionam as 
estruturas sociais injustas, elaborando estratégias para 
modificá-las. 

III. O trabalho social com famílias é uma prática profissional 
apoiada em saber científico que, para ser efetiva, não 
deve depender da consciência crítica e do espírito 
pesquisador por parte dos profissionais do CRAS. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 

30) Considerando-se o Código de Ética Profissional, sobre os 
princípios fundamentais, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Optar por um projeto profissional vinculado ao processo 

de construção de uma nova ordem societária, sem 
dominação, exploração de classe, etnia e gênero. 

(---) Posicionamento em favor da equidade e justiça social, 
que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 
como sua gestão democrática. 

(---) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - E. 
c) C - C - C. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 
 

31) Considerando-se o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É um benefício da Política de Assistência Social, individual, 
____________ e que garante o pagamento mensal de _____ 
salário(s)-mínimo(s) à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e 
à pessoa com deficiência, de ____________, com 
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios 
para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família.  
 
a) não vitalício | dois | qualquer idade  
b) vitalício | um | qualquer idade 
c) não vitalício | dois | até 14 anos 
d) vitalício | dois | até 21 anos 
e) não vitalício | um | qualquer idade 
 

32) Em conformidade com a obra do CFESS, sobre o parecer 
social, analisar os itens abaixo: 
 
I. É um viabilizador de direitos. 
II. Faz-se necessária a reflexão constante da utilização desse 

instrumento técnico. 
III. Sua elaboração deve ser uma comprovação de 

informação. 
IV. Deve possuir um caráter fiscalizatório. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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33) Em conformidade com a obra do Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS), na construção do Estudo Social, não 
se pode perder de vista que, mesmo quando se trabalha 
com apenas um usuário, ele é um indivíduo social, e a 
realidade social que condicionou a sua história, bem como o 
fato que motivou a realização do estudo, devem ser trazidos 
à tona: 
 

a) Por competência do Assistente Social. 
b) Pelos familiares. 
c) Pela rede de apoio. 
d) Por determinação exclusiva. 
e) Por seus familiares e pela rede de apoio. 
 

34) Sobre a assistência às famílias, no âmbito dos programas 
e serviços assistenciais, predominam: 
 

a) Estudos sobre o acolhimento institucional. 
b) Referências genéricas sobre a família. 
c) Análises sobre moradia digna. 
d) Inserções em programas de saúde mental. 
e) Ações solidárias entre famílias. 
 

35) Sobre as forças e mediações, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 

Seja no âmbito institucional ou não, as relações 
___________ perpassam o cotidiano dos indivíduos e 
coletivos na particularidade do processo de ____________ 
de uma mediação das relações complexas que envolvem 
tanto a identificação social e cultural quanto a autonomia, a 
cidadania, a organização, a participação social. 
 

a) de poder | solidariedade 
b) de poder | fragilização 
c) de poder | emancipação 
d) afetivas | fragilização 
e) produtivas | solidariedade 
 

36) O reconhecimento do caráter cooperativo dos processos 
de trabalho em que ingressam os Assistentes Sociais 
contribui, no seu reverso, para identificar o lugar do 
Assistente Social no processo coletivo de trabalho, 
detectando suas possíveis contradições particulares na 
elaboração de um(a): 
 

a) Fragilização profissional. 
b) Plano de atuação globalizado. 
c) Acervo científico. 
d) Reducionismo acadêmico. 
e) Produto comum. 
 

37) Sobre a Assistência Social e a subalternidade, o alvo das 
lutas por reconhecimento social dos subalternos e excluídos 
é o(a): 
 

a) Estado. 
b) Mercado. 
c) Assistente Social. 
d) Universidade. 
e) Mídia. 

38) Sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na 
proteção social especial são considerados dois níveis de 
complexidade, a média e a alta, sendo que ambas estão 
direcionadas ao atendimento de família e indivíduos em 
situação de direitos violados, mas o que diferencia os níveis 
de complexidade é: 
 
a) A existência ou não de vínculos familiares e/ou 

comunitários. 
b) O encaminhamento da justiça. 
c) A vigilância social. 
d) O referenciamento aos CRAS. 
e) A localização do serviço em relação ao usuário. 
 

39) Sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O investimento na integração de ações, incentivando novos 
métodos para a projetada universalização de cobertura da 
proteção social, tem como base a ____________ das 
políticas e é também destaque quando se fala em um novo 
padrão de política social no Brasil de hoje. 
 
a) ineficiência 
b) transversalidade 
c) ineficácia 
d) imoralidade 
e) ilegalidade 
 

40) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A estruturação das diretrizes curriculares para o curso 

de Serviço Social tem, como eixo fundante da profissão 
e articulador dos conteúdos de formação, a questão 
social e a formulação de respostas profissionais para seu 
enfrentamento. 

(---) Em termos histórico-conceituais, a expressão "questão 
social" foi utilizada para designar o processo de 
politização da desigualdade social inerente à 
constituição da sociedade burguesa. 

(---) A questão social manifesta-se na situação social 
problema e deve ser enfrentada pelos profissionais da 
Assistência Social mediante estudo, diagnóstico e 
tratamento das suas expressões. 

 
a) E - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
e) E - E - E. 
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