
 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04 

(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de 
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO: ADRIANA CRISTINA STRINGHI 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 01. Leia: 

 

fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCvIGRxeDlAhUYE7kGHb8uDTcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imag
emwhats.com.br%2Ftirinhas-do-calvin-e-haroldo-para-compartilhar-54%2F&psig=AOvVaw0JYkvU5idu4hkdGpUHcYwk&ust=1573506062254480 

 
O efeito de sentido da tirinha em quadrinhos acima depende de elementos textuais que se encontram em qual 
das alternativas abaixo?  
 
(A) uma quebra de expectativa no último quadrinho.  
(B) o reconhecimento de uma situação comunicativa inerente ao discurso cômico característico de tirinhas em 

quadrinhos.   
(C) elementos de coesão sequencial verbais e não-verbais. 
(D) A reprodução de um arquétipo infantil de personagem, segundo seu próprio ponto de vista. 
(E) todas as alternativas acima estão corretas.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa incorreta em relação à colocação pronominal. 
 
(A) Não me deram a oportunidade de me explicar.  
(B) Me deram uma caixa de bombons, porque ontem foi meu aniversário.  
(C) Por favor, lembre-me de deixar registrado as tarefas de amanhã. 
(D) Diana foi chamada para convencer com o Diretor. Acredito que lhe concederam uma promoção.  
(E) (…) Embora eu o faça, sei que se trata de um comportamento que tenho que mudar.  
 
QUESTÃO 03. Marque a alternativa que preencha, corretamente, as lacunas do parágrafo a seguir:  
 
Pode-se verificar que o futebol expressa a sociedade, pois o jogo está na sociedade tanto quanto _____ sociedade 
está no jogo. Ambos expressam-se, mutuamente, principalmente no que se refere _____ subjetividade das 
relações estabelecidas dentro do contexto de uma partida de futebol, _____ transgressões ______ regras, 
______ ordem e ______ desordem, o envolvimento da torcida com seu time de coração, chorar ou se alegrar, 
brigar ou festejar. O futebol teria, assim, uma riqueza simbólica, que poderia expressar a sociedade brasileira. 
 
fonte: http://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0728-1.pdf 

 
(A) à – a – à – às – a – a.  
(B) a – a – a – a – a – a.   
(C) a – à – as – às – à – à. 
(D) a – à – à – à – à – à.  
(E) a – a – há- à – à – à.  
 
 

http://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0728-1.pdf


QUESTÃO 04. Leia: 

 
fonte: 
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXaf
bMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..8
9811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-
DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM: 

 

Em qual das alternativas abaixo os termos sublinhados correspondem a um complemento nominal? 
 

(A) Às vezes, eu sinto vontade de fugir de tudo e de todos.  
(B) Eu pulei a cerca, mas ainda estava no mundo.  
(C) Eu lembro que uma vez eu me senti assim.  
(D) Ainda estava no canil Colina das Margaridas.  
(E) nenhuma das alternativas anteriores.  
 
 

II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 05. A empresa X foi incumbida da montagem e confecção da apostila preparatória para o Concurso 

Público da cidade de Passa Tempo (MG). Sabe-se que a paginação iniciou-se a partir do número 1, excluindo 
a capa e a contracapa, e foram utilizados 285 algarismos. Determine o total de páginas enumeradas. 

 
(A) 97 páginas 
(B) 86 páginas 
(C) 131 páginas 
(D) 140 páginas 
(E) 163 páginas 
 
  

https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM:


QUESTÃO 06. Doze times de handebol masculino participam do campeonato regional, enfrentando-se entre si, 
em turno e returno, ou seja, cada time enfrenta todos os demais duas vezes, o que totaliza exatas 22 partidas 
para cada. O time vencedor do campeonato venceu 15 partidas e empatou 7. Para que esses resultados 
ocorram, a quantidade de maneiras possíveis será: 

 
(A) superior a 140.000 e inferior a 165.000  
(B) inferior a 150.000 
(C) superior a 150.000 e inferior a 170.000 
(D) inferior a 140.000 
(E) superior a 170.000 
 
QUESTÃO 07. Considere as frases a seguir: 
 

I. 
12𝑥−𝑦

𝑥
 é um número inteiro positivo. 

II. Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil, governando o país por mais tempo após a 
Proclamação da República. 

III. Ela foi considerada a melhor cantora do mundo em 2019. 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) apenas II é uma sentença aberta. 
(B) apenas I e II são sentenças abertas. 
(C) apenas I e III são sentenças abertas. 
(D) apenas I é uma sentença aberta. 
(E) apenas III é uma sentença aberta. 
 
QUESTÃO 08. Dispomos de onze homens e oito mulheres, entre os quais estão Hélio e Teresa. Quantas comissões 

podemos formar com três homens e três mulheres, sabendo que Hélio não participa de nenhuma comissão 
na qual Teresa faz parte?  

 
(A) 82.950 comissões 
(B) 8.295 comissões 
(C) 829 comissões 
(D) 82 comissões 
(E) 8 comissões 
 
 

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões) 
 

 
QUESTÃO 09. Giulia é uma garota que trabalha em um setor de T.I de uma empresa de produtos químicos, porém 

ela recebeu um alerta do sistema de Antivírus que havia uma máquina infectada, quais medidas a Giulia deve 
tomar? 

 
(A) Ignorar, pois, possa ser um alerta falso. 
(B) Entrar em contato com a máquina e verificar o vírus ativando-o e vendo o que ocorre durante sua execução 

para avaliar o caso. 
(C) Informar para usuário excluir o arquivo infectado e alerta-lo para tomar cuidado para que isso não 

aconteça novamente. 
(D) Isolar a máquina da Rede, verificando a causa da infecção, verificando se houve infestação para outras 

máquinas, e isolar o local infectado. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 
  



QUESTÃO 10. João, um rapaz que trabalha em um escritório de advocacia, acaba de receber um e-mail, esse e-
mail pede seus dados como cartão de crédito, nome completo e CPF para confirmar o recebimento de um 
produto que ele mesmo não lembra de ter solicitado. Sendo assim o que João deve fazer? 

 
I. João deve colocar seus dados, pois, possivelmente, é uma encomenda que não se lembre. 
II. João deve contactar o setor de T.I para verificar se o e-mail é um spam, pois outras pessoas podem estar 

recebendo esses mesmos tipos de e-mails. 
III. João deve ignorar o e-mail e exclui-lo, não é necessário avisar o departamento de T.I pois não é um e-mail 

ofensivo. 
 
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa correta. 
 
(A) Somente I, II estão corretas 
(B) Somente II está correta 
(C) Somente II e III estão corretas 
(D) Somente III está correta 
(E) Todas estão corretas. 
 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 11. Pela Lei Estadual n.º 8.531, de 09 de janeiro 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 8.561, de 30 de 

março de 1992, Ipuaçu deixou de ser distrito e se tornou município. Anteriormente, a que municípios Ipuaçu 
pertencia? 

 
(A) Abelardo Luz e Ouro Verde. 
(B) Bom Jesus e São Domingos. 
(C) Aberlardo Luz e Xanxerê. 
(D) Entre Rios e Xanxerê. 
(E) Ouro Verde e Xanxerê. 
 
QUESTÃO 12. Observe a imagem e responda a alternativa correta. 

 

 
A cidade de Ipuaçu tornou-se conhecida na Ufologia Brasileira e no mundo a partir de 2008, devido ao surgimento 
anual de desenhos nas plantações que a rodeiam, sendo conhecida como a capital brasileira dos círculos e 
“cidade dos ets”. O nome correto dado a esse achatamento em parte das plantações é: 
 
(A) Agroglifos 
(B) Diaglifos. 
(C) Geóglifos. 
(D) Hieróglifos. 
(E) Hemogróclitos. 
 
 

  



V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões) 
 

 
QUESTÃO 13. O sistema de informação do SUAS, por meio da REDE SUAS, possui aplicativos destinados à gestão 

financeira da Assistência Social em municípios, estados e Distrito Federal. Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) O SISFAF é um sistema de transferências fundo a fundo: sistema que agiliza e moderniza os procedimentos 
de repasses de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos municipais e estaduais. 

(B) O InfoSUAS é um sistema aberto à população por meio da rede mundial de computadores - WEB. 
Disponibiliza informações sobre os repasses financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social para os 
Fundos de Assistência Social, classificando os serviços das Proteções Sociais Básica e Especial (de alta e média 
complexidade) por regiões, estado, municípios. 

(C) O SISCON é um sistema de acompanhamento orçamentário do SUAS: específico para gestão orçamentária 
do recurso gerido pelo Fundo Nacional de Assistência Social. 

(D) O SUASweb é o ambiente de funcionalidades específico para a gestão do Sistema Único de Assistência Social 
que compreende o plano de Ação e o Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira, além de 
informações sobre as contas correntes, saldos, repasses e cadastros. 

(E) Todas as alternativas são incorretas.  
 

QUESTÃO 14. Não é missão do Nasf: 
 

(A) Constituir-se como porta de entrada do sistema para usuários, e também o apoio às equipes de Saúde da 
Família. 

(B) Vincular-se a um número de equipes de Saúde da Família em territórios definidos, conforme sua 
classificação. 

(C) Criar espaços de discussões para gestão do cuidado: reuniões e atendimentos compartilhados constituindo 
processo de aprendizado coletivo. 

(D) Ter como eixos de trabalho a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à coordenação do cuidado, 
que se pretende pela Saúde da Família. 

(E) Nenhuma das anteriores.  
 

QUESTÃO 15. O conselho tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na lei. Em cada município 
haverá, no mínimo: 
 

(A) Um conselho tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três 
anos, permitida uma recondução. 

(B) Um conselho tutelar composto de três membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de cinco 
anos, permitida uma recondução. 

(C)  Um conselho tutelar composto de sete membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de quatro 
anos, permitida uma recondução. 

(D) Um conselho tutelar composto de quatro membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três 
anos, permitida uma recondução. 

(E) Nenhuma das anteriores.  
 
QUESTÃO 16. O processo de trabalho das equipes de Saúde da Família é o elemento-chave para a busca 

permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e 
destes com a comunidade. As equipes de SF são compostas por no mínimo: 

 
(A) Um médico da família, dois enfermeiros, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
(B) Um médico da família, dois enfermeiros e três auxiliares de enfermagem. 
(C) Um médico da família, um enfermeiro, três auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
(D) Um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
(E) Um médico da família, um enfermeiro, um técnico e/ou auxiliar de enfermagem, um membro da equipe 

multiprofissional, agentes comunitários e agentes de endemias. 
 

 
 



QUESTÃO 17. Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) O sentido da proteção social extrapola a possibilidade de uma única política social. 
(B) A proteção social básica trata-se de um atendimento dirigido às situações de violação de direitos. 
(C) A proteção social especial refere-se a serviços basilares e de caráter complexo. 
(D)  A proteção social básica está referida a ações preventivas, que reforçam a convivência, socialização, 

acolhimento e inserção, e possuem um caráter mais genérico e voltado, prioritariamente, para a família.  
(E) As redes de serviços sociocomunitários podem ser compreendidas como redes microterritoriais. Elas 

expressam o grau de coesão e confiança social ativa de seus habitantes, evidenciando o capital social 
acumulado por eles. 

 
QUESTÃO 18. A política de Assistência Social, legalmente, reconhecida como direito social e dever estatal pela 

Constituição de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), vem sendo regulamentada, 
intensivamente, pelo Governo Federal, com aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
por meio da Política Nacional de Assistência Social (2004) e do Sistema Único de Assistência Social (2005). O 
objetivo com esse processo é consolidar a Assistência Social como política de Estado. Analise as afirmações 
que detalham este objetivo: 

 
I. Para asseverar a relação autocrática entre planos, fundos, conselhos e órgão gestor. 
II. Para estabelecer uma relação sistemática e interdependente entre programas, projetos, serviços e benefícios, 

como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família. 
III. Para garantir repasse automático e regular de recursos fundo a fundo. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 19. Analise as afirmativas sobre os direitos individuais da prática de ato infracional estabelecidos pelo 

ECA: 
 
I. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca 

de seus direitos. 
II. O adolescente, civilmente, identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, 

de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. 
III. A medida de internação não pode ser determinada antes da sentença. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 20. O assistente social, ao acolher inicialmente os usuários e, por vezes, estar na execução direta dos 

serviços, é visto como mediador no acesso dos usuários aos direitos sociais e deve ter sempre em perspectiva 
a ampliação destes direitos, bem como: 

 
(A) a participação da população nos mecanismos de controle social. 
(B) na formulação quanto na gestão e execução de programas e projetos. 
(C) atendendo as especificidades advindas da classe trabalhadora. 
(D) identificando a desigualdade, como fenômeno construtivo. 
(E) socializando a participação política e da riqueza. 
 



 
QUESTÃO 21: Tendo em vista os deveres dispostos no artigo 3º do Código de Ética Profissional, é perfil do 

assistente social: 
 
I. Afastar-se das abordagens tradicionais funcionalistas. 
II. Amover-se de abordagens pragmáticas. 
III. Reconhecer as situações sociais como problemas pessoais que devem ser resolvidos, individualmente. 
 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas.  
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 22: A assistência social: 
 
I. Não é uma política exclusiva de proteção social. 
II. Articula seus serviços e benefícios aos direitos assegurados por diversas políticas sociais. 
III. Oferece um amplo sistema de proteção social. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas.  
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 23: Cada equipe de Saúde da Família responsabiliza-se pelo acompanhamento de: 

 
(A) No máximo 1 mil e 500 pessoas de uma determinada área. 
(B) No máximo 3 mil pessoas de uma determinada área. 
(C) No máximo 4 mil pessoas de uma determinada área. 
(D) No máximo 5 mil pessoas compreendendo duas áreas.    
(E) No máximo 6 mil pessoas compreendendo duas áreas.    
 
QUESTÃO 24: O Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), mediante a Portaria 

GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008. O principal objetivo foi o de apoiar 
a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo 
das ações da Atenção Básica e aumentar a resolutividade dela, reforçando os processos de territorialização 
e regionalização em saúde. Esta portaria traz como pressupostos políticas nacionais diversas, sendo uma de 
suas principais políticas: 

 
(A) Práticas de Integração Social para Adolescentes Reincidentes  
(B) Promoção da Saúde da População Carcerária 
(C) Educação em Saúde e Cuidados Básicos para Transtornos do Neurodesenvolvimento 
(D) Vigilância Ambiental e agravos à Saúde.  
(E) Assistência Farmacêutica 
  
  



QUESTÃO 25: A implantação de sistemas oficiais de informação, de monitoramento e avaliação são ferramentas 
estratégicas para a publicização da Política de Assistência Social. Tais sistemas favorecem a gestão 
democrática, o controle social e a participação ampla, contemplando:  

 
(A) A disponibilização de um conjunto de dados e informações que possam subsidiar as decisões quanto a 

benefícios, serviços, programas e projetos a serem implantados. 
(B) A transparência e o acesso aos relatórios profissionais das áreas de saúde, fomentando a 

multidisciplinaridade.    
(C) A utilização de indicadores de avaliação de impactos e resultados da Política. 
(D) A implementação do sistema de acompanhamento do desempenho da rede socioassistencial. 
(E) A proteção social terciária e a vigilância sociossanitária. 

 
QUESTÃO 26: A respeito dos crimes das infrações administrativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

artigo 240 declara que a pena por produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 
meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, é de: 

 
(A) Reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 
(B) Reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
(C) Reclusão, de oito a doze anos. 
(D) Reclusão, de três a sete anos, e multa. 
(E) Censura pública, multa e trabalhos comunitários.  

 
QUESTÃO 27: À Assistência Social não se pode atribuir a tarefa de realizar, exclusivamente, a proteção social. 

Esta compete, articuladamente, às políticas de emprego, de saúde, da Previdência, da habitação, do 
transporte e da Assistência, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal. Se esta articulação não for 
estabelecida, são implicados os seguintes riscos: 

 
I. Superdimensionar a Assistência Social e atribuir a ela funções e tarefas que competem ao conjunto das 

políticas públicas. 
II. Numa ordem prática, é preciso ter clareza de quais são os direitos da Assistência Social que serão executados 

nas modalidades de proteção básica e especial, pois sua configuração definirá o montante de recursos que 
cada município, estado e/ou DF receberá de recursos.   

III. Restringir o conceito de proteção social aos serviços sócioassistenciais.  
 

Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas.  
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 28: A partir da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar sobre a Assistência Social, exceto: 

 
(A) Compõe o Sistema de Seguridade Social, ao lado das políticas da Saúde e da Previdência Social. 
(B) Foi definida como política pública de direitos e não contributiva. 
(C) Constitui-se em “Política de Proteção Social” articulada a outras políticas sociais destinadas à promoção e à 

garantia da cidadania.  
(D) Define-se como um sistema de proteção social asssistencialista. 
(E) Nenhuma das anteriores.  

 
  



QUESTÃO 29: As competências e atribuições dos/as assistentes sociais, na política de Assistência Social, nessa 
perspectiva e com base na Lei de Regulamentação da Profissão, requisitam, do/a profissional, algumas 
competências gerais que são fundamentais à compreensão do contexto sócio-histórico em que se situa sua 
intervenção: 

 
I. Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do 

desenvolvimento do Capitalismo no país e as particularidades regionais.  
II. Compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, exclusivamente, no 

cenário nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade. 
III. Identificação das demandas presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais para o 

enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre o público e o privado. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 30: O artigo 21 do Estatuto do Idoso versa sobre a criação de oportunidades de acesso do idoso à 

educação por parte do Poder Público, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas 
educacionais a ele destinados. Os cursos especiais para idosos incluirão como conteúdo: 

 
I. Técnicas de comunicação. 
II. Computação e demais avanços para sua integração à vida moderna. 
III. Educação para a saúde, especificamente os relativos à saúde psicológica e cognitiva.  
 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas.  
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 31: O compromisso ético, político e profissional dos/as assistentes sociais brasileiros/as, do Conselho 

Federal de Serviço Social e dos Conselhos Regionais de Serviço Social na luta pela Assistência Social não se 
pauta pela defesa de interesses específicos de uma profissão ou de um segmento. Suas lutas fundamentam-
se:  

 
I. No reconhecimento da liberalidade, da autonomia, da emancipação e da plena expansão dos indivíduos 

sociais. 
II. Na defesa intransigente dos direitos humanos e na recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
III. Na defesa da radicalização da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza, 

socialmente, produzida. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas.  
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
  



QUESTÃO 32: A descentralização da assistência social estrutura-se por meio da gestão intergovernamental 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e das novas relações a serem construídas entre governo e 
sociedade civil. Considerando o Volume 3 – Planos de Assistência Social: Diretrizes para Elaboração, analise 
as afirmações sobre esta descentralização: 

 
I. Do lado da União, a descentralização não implica em perda da importância dessa esfera de poder em suas 

funções de normatização, coordenação e financiamento de programas. 
II. O processo de descentralização desencadeia mudanças na natureza das relações entre sujeitos e estruturas, 

pressupondo a substituição de instâncias administrativas verticais e hierárquicas por relações horizontais e 
compartilhadas dentro do espaço institucional. 

III. A descentralização impõe uma dinâmica política que libera tensões e conflitos entre as partes envolvidas na 
reorganização territorial do poder. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 33: O Nasf é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e 

a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. Seus requisitos são, além do conhecimento técnico, 
a responsabilidade por determinado número de equipes de SF e o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao paradigma da Saúde da Família. Deve estar comprometido, também, com a promoção de 
mudanças na atitude e na atuação dos profissionais da SF e entre sua própria equipe (Nasf), incluindo na 
atuação ações intersetoriais e interdisciplinares: 
 

I. Promoção e prevenção da saúde. 
II. Reabilitação da saúde e cura. 
III. Humanização de serviços, educação permanente, promoção da integralidade e da organização territorial dos 

serviços de saúde. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas.  
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 34: A Atenção Primária à Saúde é definida como o primeiro contato na rede assistencial dentro do 

sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, além de 
representar a coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da 
orientação e participação comunitária e da competência cultural. Tem como um de seus atributos essenciais 
o acesso. Não é um atributo essencial: 

 
(A) A coordenação do cuidado dentro do sistema. 
(B) A orientação comunitária.  
(C) A continuidade do contato 
(D) A integralidade da atenção.  
(E) Nenhuma das anteriores.  

 
  



QUESTÃO 35: São Disposições Gerais da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990: 
 
I. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, destinam-se a garantir 

às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 
II. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.  
III. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas.  
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 36: No que se refere aos direitos dos/as assistentes sociais, o artigo 2º do Código de Ética do Assistente 

Social assegura: 
 
I. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
II. Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação. 
III. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas.  
(E) II e III, apenas. 

 
QUESTÃO 37: O artigo 96 do Estatuto do Idoso versa sobre a penalidade da discriminação da pessoa idosa, 

impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de 
contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de 
idade. Se a vítima encontrar-se sob os cuidados ou responsabilidade do agente: 

 
(A) A reclusão não sofre modificações e se acresce multa.  
(B) A reclusão será de 1 a 3 anos e multa. 
(C) A pena se mantém independente do agente.  
(D) A pena será aumentada de 1/3 (um terço). 
(E) Dobra-se a pena. 

 
QUESTÃO 38: Analise as afirmativas do Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere à adoção: 
 
I. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no 

qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar dezoito anos. 
II. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. 
III. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado 

do qual não se fornecerá certidão. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do 
adotado. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas.  
(D) I, II e III. 
(E) II e III, apenas. 



 
QUESTÃO 39: A Lei Federal n° 8.142, de 28/12/90: 
 
I. Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
II. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
III. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

  
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas.  
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 40: Analise as afirmativas a respeito do apoio matricial do Nasf: 
 
I. Apresenta as dimensões de suporte: assistencial e técnico-pedagógico.  
II. Será formado por um conjunto de profissionais que não têm, necessariamente, relação direta e cotidiana com 

o usuário. 
III. Sua tarefa será assumir as responsabilidades que não puderem ser atendidas pelas equipes de referência 

(equipes de SF).  
 

Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
 


