
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

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 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 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

Informática Básica, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
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; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

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

j) 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. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

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

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

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

(Texto 01) 

 

QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O objetivo principal do texto é destacar a importância, para a ciência e para o desenvolvimento da 

tecnologia, da descoberta dos colaboradores chineses sobre os elementos musculares e estruturais da mão. 
II. Os chineses precisaram excluir o artigo da revista devido à grande repercussão sobre a combinação de 

aspectos científicos e religiosos em um mesmo artigo. 
III. É preocupante o uso da censura em revistas científicas no exercício de preconceitos injustificados, mesmo 

que elas aparentemente defendam a neutralidade. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 02. O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do Texto 01 é: 
 
(A) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
(B) Característica daquele que é condescendente. 
(C) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
(D) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 03. Em relação à ocorrência de crase no Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A crase em “às” (linha 7) poderia ser substituída por uma preposição “a” simples, não alterando o sentido 

original do texto. 
(B) A crase em “à” (linha 8) é exigida pela regência do verbo “deu” (linha 8), introduzindo um objeto indireto. 
(C) A crase em “à” (linha 15) está erroneamente empregada, pois não é permitido gramaticalmente o uso de 

duas preposições em sequência. 
(D) A preposição “a” (linha 19) poderia ser corretamente substituída por “às”, determinando o termo 

subsequente e mantendo a correção gramatical. 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função morfológica que no trecho 

abaixo retirado do Texto 01: “(...) os pesquisadores se referiam às finalidades que “o Criador” deu à 
anatomia da mão.” (linhas 7 e 8). 

 
(A) Ele foi-se embora como quem estivesse com pressa. 
(B) O rapaz se deitou embaixo da árvore à tarde. 
(C) Ofereciam-se bons empregos aqui quando eu era jovem. 
(D) A população queixou-se por seus baixos salários. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vírgula imediatamente após “ano” (linha 1) é obrigatória, pois isola termo deslocado na oração. 
(B) Os dois pontos imediatamente após “escândalo” (linha 7) são utilizados para introduzir uma citação feita 

pelo autor. 
(C) As aspas que isolam a palavra “recolheu” (linha 10) são utilizadas para dar outra conotação que não a 

denotativa do verbo. 
(D) As aspas que isolam “o Criador” (linha 8) são utilizadas para dar ênfase à expressão, destacando-a. 
 
QUESTÃO 06. Em relação aos pronomes, suas funções sintáticas e suas relações de coesão no Texto 01, assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) O pronome “a” (linha 4) exerce a função de objeto direto na oração a que pertence e refere-se ao termo 

“mão” (linha 4). 
(B) O pronome “outros” (linha 1) é um pronome substantivo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
(C) O pronome relativo “que” (linha 4) retoma o termo “estruturais” (linha 4) e exerce a função de sujeito da 

oração a que pertence. 
(D) O pronome “seus” (linha 22) é um pronome demonstrativo e exerce a função de adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 07. Assinale a opção incorreta em relação ao período retirado do Texto 01: “A confusão foi tão grande 

que a revista “recolheu” o artigo, ou seja, ele foi excluído do seu catálogo.” (linhas 10 e 11): 
 
(A) A partícula “que” é uma conjunção subordinativa com valor semântico consecutivo. 
(B) É formado por uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e uma oração coordenada 

assindética. 
(C) A palavra “grande” exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração a que pertence. 
(D) A locução verbal “foi excluído” poderia ser corretamente substituída por “excluíra”, mantendo-se o sentido 

original do texto. 
 
QUESTÃO 08.  Analise as relações das orações no Texto 01 e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Faculta-se a retirada da vírgula antes do pronome relativo “que” (linha 22), mantendo-se a correção 

gramatical e o sentido das orações. 
(B) A partícula “que” (linha 17) é uma conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva 

predicativa. 
(C) A oração “Foram ignorados” (linhas 20 e 21) poderia ser introduzida pela conjunção “Portanto”, mantendo a 

coesão com o período anterior. 
(D) A conjunção “e” (linha 23) poderia ser corretamente substituída por “consoante”, sem alteração de sentido. 
 



QUESTÃO 09. Em relação aos verbos do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 
 
I. A forma verbal “referiam” (linha 7) exprime um fato anterior ao atual e que se prolongou ao longo do tempo. 
II. Em “Foram ignorados” (linhas 20 e 21), há uma locução verbal em que o verbo “Foram” é o principal, pois é 

conjugado no tempo e modo desejados. 
III.  A forma “têm” (linha 22) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: Acentuam-se os verbos 

conjugados na terceira pessoa do plural com acento circunflexo. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
 
(Texto 02) 

 
Fonte: (Retirado de releasevirtual.com.br, 03/04/2016) 

 
QUESTÃO 10. Analisando-se a figura do Texto 02 acima, é correto concluir que: 
 
(A) A tecnologia causa cada vez mais problemas ao homem. 
(B) Há uma disputa entre a censura e o controle social da mídia. 
(C) Os indivíduos são impedidos de exercerem suas preferências. 
(D) A tecnologia está dominando o mercado e o lazer nacional. 
 

II - PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Em relação aos componentes de hardwares e aos periféricos de um microcomputador, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. Os registradores estão localizados no processador e são definidos como pequenas e rápidas memórias que 

guardam temporariamente as instrução que serão executadas pelo processador. 
II. A tecnologia ReadyBoost permite utilizar o espaço de alguns dispositivos de mídia removível para acelerar o 

microcomputador no carregamento de dados e programas, servindo como memória virtual. 
III. A capacidade de armazenamento de uma memória secundária de 2.097.152 KB é menor que a de uma 

memória secundária de 15.461.882.227 bits. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
  



QUESTÃO 12. Sobre o Sistema Operacional Windows 7 (Seven), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A versão de 64 bits do Windows processa grandes quantidades de RAM (memória de acesso aleatório) com 

maior eficácia do que um sistema de 32 bits. 
(B) Uma das novidades mais significantes trazidas pelo Windows 7 é a possibilidade de fixar ícones na barra de 

tarefas, além dos já existentes ícones ativos. 
(C) Com o atalho de teclado “Winkey+Home”, todas as janelas inativas serão minimizadas/maximizadas, 

permanecendo intacta apenas a ativa. 
(D) O Windows 7 não possui a função touch screen (Windows Touch), apenas disponível nas versões mais atuais 

do sistema operacional. 
 
QUESTÃO 13. Josivaldo, servidor público municipal, deseja enviar um documento eletrônico comunicando a 

cada um dos servidores da entidade sobre o período de recessão de férias que está próximo. 
Independentemente da quantidade de servidores, Josivaldo deseja dirigir-se pessoalmente a cada colega, 
alterando apenas partes do mesmo modelo de carta (como nome e cargo do destinatário). Utilizando o 
Microsoft Word 2007, Josivaldo poderá utilizar, de forma mais rápida e eficiente, a seguinte ferramenta para 
a edição do documento: 

 
(A) Etiquetas 
(B) Referência Cruzada 
(C) Mala Direta 
(D) Layout da Web 
 
QUESTÃO 14. A Área de trabalho remota do Google Chrome permite acessar remotamente um computador a 

partir de outro pela Internet. Diante da suscetibilidade à quebra de segurança na operação, a área de 
trabalho remota do Google Chrome oferece a seguinte proteção: 

 
(A) Todas as sessões da área de trabalho remota são totalmente criptografadas usando os recursos SSL do 

Google Chrome, que inclui suporte completo a AES. 
(B) O cliente e o host verificam o código PIN do microcomputador e divulgam apenas para o próprio Google.  
(C) Os dados da sessão são gravados ou transmitidos de forma a permitir que o Google ou os participantes 

tenha acesso a eles posteriormente. 
(D) Os dados sobre atrasos na rede ou a duração da sua sessão não são coletados ou armazenados, 

permanecendo desconhecidos. 
 
QUESTÃO 15. A política de segurança dos microcomputador que define as regras de uso dos recursos 

computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas 
abusivas, é denominada: 

 
(A) Política de Backup 
(B) Política de Confidencialidade 
(C) Política de Uso Aceitável 
(D) Política de Senhas 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 



QUESTÃO 17. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 
historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 

 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 18. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 19. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 

de Santa Catarina: 
 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. Indique a alternativa que relaciona corretamente a função executada pela equipe de 

referência do CRAS que tem como objetivo identificar as situações de vulnerabilidade e risco social, 
o que possibilita identificar as demandas e reconhecer as condições de vida da população.  

 
(A) Busca Ativa no Território do CRAS 
(B) Promoção da Articulação Intersetorial 
(C) Ação Particularizada: Atendimento e Acompanhamento 
(D) Acolhida 
 
QUESTÃO 22. O financiamento exerce papel central na gestão de uma política, vez que o orçamento e 

a sua execução constituem peças chaves do planejamento das ações públicas. Os critérios de 
transferência de recursos da União para Estados, Distrito Federal e Municípios estão definidos em 
Lei. Assinale a alternativa que contempla as exigências para a realização dessas transferências. 

 
(A) Gestão plena em Assistência Social: oferta de serviços da PSB e da PSE. 
(B) Estabelecimento de valores per capita com a estrutura dos pisos de Proteção Social. 
(C) Instituição e do funcionamento de Conselho, Plano e Fundo. 
(D) Lógica convenial e repasse fundo a fundo. 
 



QUESTÃO 23. O Plano Municipal (ou do DF) de Assistência Social é uma ferramenta obrigatória de 
gestão da política de assistência social nas três esferas de governo. Sua construção e 
implementação está prevista na LOAS, PNAS (2004) e NOB/ SUAS (2005). São elementos 
constituintes do Plano: 

 
(A) Realização de estudos e diagnósticos da realidade; Definição de objetivos; Previsão de fontes de 

financiamento (recursos municipais e estaduais e federais); PAIF. 
(B) Realização de estudos e diagnósticos da realidade; Mapeamento e identificação da cobertura da 

rede prestadora de serviços; Estabelecimento de diretrizes e prioridades; Previsão de fontes de 
financiamento (recursos municipais e estaduais e federais). 

(C) Definição de objetivos; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Estabelecimento de diretrizes e prioridades. 

(D) Previsão de fontes de financiamento (recursos municipais e estaduais e federais); Determinação de 
metas e previsão de custos; Estabelecimento das ações de monitoramento e avaliação; Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família. 

 
QUESTÃO 24. O estudo social, a perícia social, o laudo social e o parecer social fazem parte de uma 

metodologia de trabalho do assistente social. Sobre isso é incorreto afirmar: 
 
(A) O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade 

conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da 
questão social, objeto da intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos sócio-
econômicos e culturais. 

(B) A perícia, quando solicitada a um profissional de serviço Social, é chamada de perícia social, 
recebendo esta denominação por se tratar de estudo e parecer cuja finalidade é subsidiar uma 
decisão, via de regra, judicial. Ela é realizada por meio do estudo social e implica na elaboração de 
um laudo e emissão de um parecer. 

(C) O laudo social oferece elementos de base social para a formação de um juízo e tomada de decisão 
que envolve direitos fundamentais e sociais. Enquanto documento resultante do processo de 
perícia social ele apresenta o registro das informações mais significativas do estudo e da análise 
realizada, e o parecer social. 

(D) O parecer social não diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento 
específico do Serviço Social, a uma questão ou questões relacionadas a decisões a serem tomadas. 

  
QUESTÃO 25. A função desenvolvida pelo coordenador do CRAS é de fundamental importância para a 

organização e efetivação do trabalho desenvolvido pela equipe. Neste sentido, segundo a NOB-RH 
Anotada e Comentada, assinale a alternativa que apresenta corretamente o perfil profissional para 
essa função. 

 
(A) Técnico de nível superior, concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de 

programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 
(B) Técnico concursado, com experiência em gestão pública; domínio da legislação referente à política 

nacional de assistência social e direitos sociais; conhecimento dos serviços, programas, projetos 
e/ou benefícios socioassistenciais. 

(C) Técnico de nível superior com experiência de trabalho com grupos, compromissado e com 
competência ética, com domínio da legislação referente à política nacional de assistência social e 
direitos sociais. 

(D) Escolaridade mínima de nível superior, com formação em serviço social, psicologia e/ou outra 
profissão que compõe o SUAS (dependendo do número de famílias referenciadas ao CRAS e porte 
do município), com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, 
serviços e benefícios socioassistenciais. 

 



QUESTÃO 26. Dentre as atividades que compõem o PAIF, tem-se a ação particularizada, que se refere 
ao atendimento prestado pela equipe técnica do CRAS à família – algum(ns) membro(s) ou todo o 
grupo familiar, após a acolhida, de modo individualizado. Sobre essa ação, é incorreto afirmar: 

 
(A) A opção pela utilização de ações particularizadas no atendimento às famílias deverá ocorrer em 

casos extraordinários e têm por princípio conhecer a dinâmica familiar mais aprofundadamente e 
prestar um atendimento mais específico à família. 

(B) As ações particularizadas não preveem encontros periódicos, ao contrário do acompanhamento 
particularizado.  

(C) Precauções devem ser tomadas para que as ações particularizadas não se tornem práticas 
tecnicistas de resolução de “casos”. Mas não é necessário o planejamento e o estabelecimento de 
objetivos dessas ações. 

(D) A ação particularizada pode acontecer tanto no CRAS como no domicílio.  
 
QUESTÃO 27. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) constitui-se em uma 

unidade de referência no âmbito de atuação da Proteção Social Especial (PSE). Sobre o CREAS é 
correto afirmar: 

 
(A) Oferta Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 
(B) Executa trabalho social junto a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 

violação de direitos, que demandam intervenções especializadas no âmbito do SUAS.  
(C) Possui o Serviço de Abordagem Social e Serviço de Acolhimento Institucional. 
(D) Oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado Integral à Família (PAEIF) e o Serviço de 

Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 
 
QUESTÃO 28. A observação do território na Política Nacional de Assistência Social é de fundamental 

importância no reconhecimento da demanda e planejamento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios a serem ofertados para a população. Sobre o território é incorreto afirmar: 

 
(A) O conhecimento do território permite captar as diferenças sociais, mas sem compreender as 

circunstâncias e requisitos sociais circundantes do indivíduo e sua família.   
(B) Possibilita entender que a população tem necessidades, mas também possibilidades ou 

capacidades que devem e podem ser desenvolvidas. 
(C) Permite o conhecimento das diferenças e dos diferentes, as disparidades e as desigualdades 

existentes, observando o lugar vivido pelo indivíduo. 
(D) não se restringe à delimitação espacial. Constitui um espaço humano, habitado. Ou seja, o território 

não é somente uma porção específica de terra, mas uma localidade marcada pelas pessoas que ali 
vivem. 

 
QUESTÃO 29. Aponte a alternativa que apresenta corretamente as diretrizes do Sistema Único de 

Assistência Social: 
 
(A) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 
(B) Descentralização político-administrativa, participação da população, primazia da responsabilidade 

do Estado e centralidade na família. 
(C) Conselho, Plano e Fundo. 
(D) Territorialização e Cofinanciamento. 
 
  



QUESTÃO 30. A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social 
fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social. Qual 
o conceito de família segundo a PNAS? 

 
(A) É o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e ou de solidariedade, cuja 

sobrevivência e reprodução social pressupõem obrigações recíprocas e o compartilhamento de 
renda e ou dependência econômica. 

(B) Conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando 
um lar. 

(C) Define-se entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma 
mulher, por meio do casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer 
dos pais e seus descendentes. 

(D) Um grupo social composto de indivíduos que se relacionam cotidianamente gerando uma 
complexa trama de emoções. 

 
QUESTÃO 31. No que tange o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto as medidas sócio-

educativas (Art. 112), verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas, exceto: 

 
(A) Advertência. 
(B) Liberdade assistida. 
(C) Obrigação de reparar o dano. 
(D) Prestação de trabalho. 
 
QUESTÃO 32. De acordo com o Estatuto do Idoso, a pessoa que discriminar 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, poderá receber a seguinte penalidade: 

 
(A) Reclusão de 6 meses. 
(B) Multa. 
(C) Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. 
(D) Reclusão de 1 ano. 
 
QUESTÃO 33. De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão nº 8662/93, constituem 

competências do 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 sejam do âmbito de 

atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil. 
(C) Realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto 

a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
(D) Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou 

outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes 
ao Serviço Social. 

 
  



QUESTÃO 34. No Brasil, o estabelecimento e a efetivação da Política de Assistência Social é processo 
que envolve avanços e muitos desafios a serem enfrentados e superados. Sobre esse percurso 
pode-se afirmar: 

 
(A) O desenvolvimento da Assistência Social como direito eliminou completamente a existência da 

caridade, filantropia ou assistencialismo no Brasil. 
(B) A Constituição Federal (CF) de 1988 deu ênfase a essa política, sedimentando a Assistência como 

política pública de direito.  
(C) Não há diferença entre Assistência e Assistencialismo. 
(D) O assistencialismo não nega a assistência enquanto direito, que se realiza pela benesse, favor e 

doação. 
 
QUESTÃO 35. A saúde do trabalhador vem se apresentando como uma importante área de atuação do 

assistente social nas últimas décadas. A dimensão social e histórica do trabalho ganha relevância 
nos determinantes das condições de saúde do trabalhador, com a complexidade da realidade atual, 
marcada pela precarização das condições de trabalho, aumento do mercado informal, flexibilização 
das relações de trabalho e restrição de direitos. Nessa área, constituem ações que podem ser 
desenvolvidas pelo assistente social, exceto: 

 
(A) Ações de atendimento aos trabalhadores, seja individual ou em grupo. 
(B) Ações de prevenção e promoção da saúde. 
(C) Atua no assessoramento e na desmobilização dos trabalhadores. 
(D) Pode compor equipes multiprofissionais de pesquisa. 
 
QUESTÃO 36. Dentre as ações que constituem o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), assinale a opção que contempla abordagens individuais: 
 
(A) Acolhida, oficinas com famílias e encaminhamentos. 
(B) Acolhida, ação particularizada e encaminhamentos. 
(C) Atendimento, acompanhamento e oficinas com famílias. 
(D) Acolhida, ações comunitárias e atendimento. 
 
QUESTÃO 37. As práticas do serviço social no campo da Estratégia de Saúde da Família possibilitam 

aos profissionais a definição de suas competências, compreendendo-as como parte de conjunto de 
práticas e saberes mais amplos que se complementam na interlocução e na vivência cotidiana com 
a população e com as diversas categorias profissionais, para a efetivação de um modelo de atuação 
promotor de saúde e cidadania. Dentre os objetivos do Serviço Social no NASF, assinale a 
alternativa incorreta: 

 
(A) Desenvolver ações que garantam a escuta e acolhida dos usuários. 
(B) Incentivar e contribuir no processo de fortalecimento da autonomia e da organização pessoal do 

usuário. 
(C) Apoiar os usuários na reprodução e manutenção de projetos de vida. 
(D) Criar espaços grupais que possibilitem a construção de relações humanizadoras e socializadoras 

por meio de trocas de experiências e construção de rede de apoio. 
 
QUESTÃO 38. O Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) mediante 

qual legislação: 
 
(A) Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008. 
(B) Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. 
(C) Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. 
(D) Decreto-Lei nº 5.452, de 24 de outubro de 2004. 



QUESTÃO 39. A integralidade pode ser considerada a principal diretriz a ser praticada pelos Nasf. Ela 
pode ser compreendida em três sentidos. Assinale a alternativa que não faz referência a esses 
sentidos: 

 
(A) A abordagem integral do indivíduo levando em consideração seu contexto social, familiar e cultural 

e com garantia de cuidado longitudinal. 
(B) As práticas de saúde organizadas a partir da integração das ações de promoção, prevenção, 

reabilitação e cura. 
(C) A organização do sistema de saúde de forma a garantir o acesso às redes de atenção, conforme as 

necessidades de sua população. 
(D) Ausência de intersetorialidade entre os profissionais que compõem a equipe do NASF. 
 
QUESTÃO 40. A participação dos usuários e a efetividade do controle social são requisitos importantes 

para o fortalecimento da Política de Assistência Social. São espaços de participação, exceto: 
 
(A) Conferências 
(B) Conselhos 
(C) Fóruns 
(D) Escolas 
 
 
 


