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ANEXO I-A. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
ATUALIDADES: (Assistente Social) 

 

Questões (fatos e notícias) relacionadas à Política e economia, sociedade, costumes, artes, música, entretenimento, 
rádio, televisão, internet, educação, saúde, esportes, desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente no Brasil e no 
Mundo, ocorridos a partir do segundo semestre de 2018. 
 

PORTUGUÊS: (Assistente Social) 
 

Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. 
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição 
e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 
Acentuação gráfica. 
 

MATEMÁTICA: (Assistente Social) 
 

Operações com números reais. Operações com conjuntos. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Raciocínio Lógico, Lógica de Argumentação, 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, Leis de De Morgan, 
Diagramas lógicos, Resolução de situações-problema. Sequência Numérica, Progressões Aritméticas. 
 

ESPECÍFICO: (Assistente Social) 
 

Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741compilado.htm. E: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf 

Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm.  

Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm. E: 
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/882.pdf 

Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm. E: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=07F98CDD9222B754CB48FE02EF073356.proposicoesWebExterno2?c
odteor=611835&filename=LegislacaoCitada+-PL+4248/2008 

Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8662.htm. E: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf 

Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da criança e do Adolescente e as suas atualizações relativas a 
Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017. E demais atualizações vigentes. Disponível em: 
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/maio/governo-federal-lanca-nova-edicao-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-
eca/ECA2019digital.pdf 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Disponível em: 
http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/publicacoes/sinase.pdf. 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf 

Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_Cras.pdf 

Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232). 
Gestão de benefícios e programas de transferência de renda. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/apresentacao_beneficios.pdf 
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