
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 010/2018
DATA DA PROVA: 01/07/2018 - MANHÃ

EMPREGO:
ASSISTENTE SOCIAL - NASF

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10; 

Informática: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 40. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

 A Europa se fixa em Asimov para regular as 
máquinas autônomas

O acidente de um carro autônomo da Uber em 
19 de março, com o atropelamento e morte de 
um pedestre que cruzava a rua empurrando sua 
bicicleta em Tempe (Arizona, EUA), voltou a trazer 
à tona uma questão crucial sobre os robôs: a 
responsabilidade. A União Europeia quer antecipar-
se a um futuro próximo, no qual as máquinas terão 
um peso fundamental nos acontecimentos, não 
só trágicos, mas também sociais, econômicos e 
políticos.
O Parlamento Europeu, em suas recomendações à 
Comissão para que regulamente o direito civil sobre 
a robótica, estabeleceu algumas premissas básicas 
colocadas já em meados do século passado por 
Isaac Asimov, o visionário cientista de origem russa, 
que faleceu em Nova York em 1992:
1. Um robô não causará danos a um ser humano 
nem permitirá que, por inação, este sofra danos
2. Um robô obedecerá às ordens que receber de 
um ser humano, a não ser que as ordens entrem 
em conflito com a primeira lei
3. Um robô protegerá sua própria existência na 
medida em que dita proteção não entre em conflito 
com as leis primeira e segunda.
Estas leis se resumem em uma denominada 0: 
“Um robô não causará danos à humanidade nem 
permitirá que, por inação, esta sofra danos”.

(Trecho. Raúl Limón. El País Brasil. 4 de maio de 
2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/
brasil/2018/04/24/tecnologia/1524562104_998276.
html)

01.  O texto acima tem como objetivo:

a) Esclarecer as causas do acidente envolvendo 
um carro autônomo.
b) Alertar a respeito dos riscos do uso de carros 
autônomos em grandes cidades.
c) Informar sobre preocupação de alguns países 
quanto à responsabilidade das máquinas.
d) Criticar o uso indiscriminado de robôs no auxílio 
de tarefas diárias. 
________________________________________

02. “Um robô não causará danos a um ser 
humano nem permitirá que, por INAÇÃO, este sofra 
danos”

Assinale a alternativa que contém uma palavra que 
pode substituir a que está destacada sem prejuízo 

para a coerência da afirmação.

a) Inércia.
b) Estado de vazio.
c) Iniciativa própria.
d) Imposição.
________________________________________

03. A respeito dos verbos destacados a seguir, 
considerando a construção da oração em que se 
encontram, assinale a alternativa CORRETA.

1. Um robô não CAUSARÁ danos a um ser humano 
nem PERMITIRÁ que, por inação, este sofra danos.
2. Um robô OBEDECERÁ às ordens que receber de 
um ser humano.
3. Um robô PROTEGERÁ sua própria existência.

a) Os verbos “permitirá” e “protegerá” exigem 
complemento preposicionado.
b) O verbo “protegerá” não exige um complemento.
c) O verbo “obedecerá” exige complemento sem 
preposição.
d) O verbo “causará” exige dois complementos, um 
deles é preposicionado.
________________________________________

04. Estas leis se resumem em uma denominada 
0: “Um robô não causará danos à humanidade nem 
permitirá que, por inação, esta sofra danos”.

Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos 
sinais de pontuação do trecho destacado acima.

a) Os dois pontos introduzem uma citação.
b) A vírgula após “inação” pode ser retirada sem 
acarretar falha gramatical.
c) As aspas destacam uma transcrição de citação.
d) As vírgulas entre “por inação” isolam a expressão 
intercalada.
________________________________________

05. Assinale a alternativa em que ambas as 
palavras são acentuadas conforme a mesma regra.

a) Robôs - só.
b) Século - visionário.
c) Máquina - políticos.
d) Econômicos - causará.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. O cone circular é considerado reto quando a 
projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base 
é o ponto central da base. A altura de um cone circular 
reto mede o dobro da medida do raio da base e o 
comprimento da circunferência dessa base é 20π 
cm, então o volume desse cone é: (adote π = 3).
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a) 2.000 cm3

b) 3.000 cm3

c) 5.000 cm3

d) 6.000 cm3

________________________________________

07. Desejando medir a altura de um prédio, um 
homem de um ponto A, a partir do solo, consegue 
enxergar o topo do prédio conforme um ângulo de 
30° e ao se aproximar horizontalmente 14 metros 
do prédio, também a partir do solo, consegue ver o 
topo do prédio conforme um ângulo de 45°. A altura 
do prédio é igual a: (adote tg 30° = 0,6).

a) 12 m
b) 14 m
c) 16 m
d) 21 m
________________________________________

08. Um maratonista percorre, treinando 
intensivamente, 200 km em 5 dias, correndo 4 horas 
por dia. Mantendo o mesmo ritmo, o número de 
dias necessários para percorrer 360 km, correndo 
6 horas por dia, é de:

a) 5
b) 6
c) 8
d) 10
________________________________________

09. Mariano tomou um empréstimo de R$ 
2.000,00 no regime de juros compostos com taxa de 
4 % a.m. Contudo, após dois meses, Mariano pagou 
R$ 1.000,00 e dois meses após esse pagamento, 
quitou sua dívida. O valor total pago por Mariano foi 
de aproximadamente:

a) R$ 1.258,00
b) R$ 2.158,00
c) R$ 2.258,00
d) R$ 2.786.00
________________________________________

10. Três gerentes de uma grande rede de 
hotéis no Brasil foram premiados com uma viagem 
internacional. Um gerente trabalha em Curitiba, 
outro em Maringá e o outro em Foz do Iguaçu. Um 
deles se chama Carlos, o outro Manoel e o outro 
Jairo. Sabe-se que cada um fará uma viagem a um 
continente diferente, um vai à Europa, o outro à 
Ásia e o outro à Oceania.
Os gerentes deram as seguintes informações:
O que trabalha em Curitiba não vai à Ásia e nem à 
Oceania.
O que trabalha em Maringá não se chama Manoel 
e nem Jairo.

O que trabalha em Foz do Iguaçu e o Manoel não 
vão à Ásia.

De acordo com essas informações podemos 
concluir que:

a) O que trabalha em Curitiba é o Carlos e vai à 
Europa.
b) O que trabalha em Foz do Iguaçu é o Jairo e vai 
à Ásia.
c) O que trabalha em Curitiba é o Manoel e vai à 
Europa.
d) O que trabalha em Maringá é o Carlos e vai à 
Oceania.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Configurando um Endereço IP, qual é o 
protocolo de internet que suporta no máximo 32bits 
nesta configuração?

a) IPV4
b) TCP/IP
c) IPV5
d) IPV6
________________________________________

12. Considerando o MS Excel 2013 a 
coluna B7 possui a seguinte expressão: 
=SOMA(MED(A1;C1;B2)*C2).
Utilizando a tabela abaixo qual é o resultado 
impresso na coluna B7?

a) 81
b) 135
c) 270
d) 520
________________________________________

13. Qual dos equipamentos abaixo possui uma 
função central na arquitetura de rede e tem como 
diferença principal a entrega de dados diretamente 
da Origem para o Destino?

a) HUB
b) Switch
c) Modem
d) Servidor
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14. Qual a definição do Protocolo ARP?

a) Protocolo de telecomunicação usado para 
resolução de endereços da camada de internet.
b) Protocolo responsável por criptografar uma 
mensagem de e-mail.
c) Protocolo utilizado para compactar arquivos.
d) Protocolo responsável para efetuar Backup nas 
nuvens.
________________________________________

15. Qual das Alternativas abaixo contém apenas 
memórias NÃO voláteis?

a) Pen Drive – SSD – RAM
b) RAM – HD - SSD
c) Pen Drive – SSD - HD
d) Pen Drive – ROM – HD

________________________________________
QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

16. Com base nos princípios que norteiam a 
Política Nacional de Assistência Social - PNAS/ 
2004 e a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS 
em seu Capítulo II Seção I e Artigo 4º, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo 
assistência às populações indígenas e quilombolas.
b) Acesso igualitário aos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, exceto dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão.
c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua 
autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 
de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade.
d) Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 
pela política econômica.
______________________________________

17. Os serviços sócio assistenciais no SUAS 
são organizados segundo as seguintes referências: 
Vigilância Social, Proteção Social e Defesa Social 
e Institucional. Sobre os direitos assegurados aos 
usuários na Defesa Social e Institucional, assinale 
a alternativa INCORRETA:

a) Direito a informação, enquanto direito primário 
do cidadão, sobretudo àqueles com vivência de 
barreiras culturais, de leitura e de limitações físicas.
b) Direito ao tempo, de modo a acessar a rede de 
serviço com reduzida espera e de acordo com a 
necessidade.

c) Direito do usuário ao protagonismo e 
manifestação de seus interesses. 
d) Direito a segurança de sobrevivência ou de 
rendimento e de autonomia.
______________________________________

18. A Assistência Social é dividida entre 
proteção social básica e proteção social especial 
de média e alta complexidade, conforme PNAS/ 
2004. Quais itens descritos abaixo correspondem 
à proteção social básica:

I. Programa de Atenção Integral às Famílias;
II. Abordagem de Rua;
III. Centros de Convivência para Idosos;
IV. Atendimento Integral Institucional.

a) Apenas I, II, III.
b) I, II, III, e IV.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
______________________________________

19. A intervenção do Assistente Social deve 
ser pautada por três dimensões: 

I. A primeira dimensão se refere à capacidade de 
apreensão do método e das teorias e sua relação 
com a prática na ação profissional.
II. A segunda se relaciona aos objetivos e 
finalidades das ações do assistente social e os 
princípios e valores humano-genéricos que os 
guiam.
III. A terceira faz alusão à capacidade de o 
profissional articular meios e instrumentos para 
materializar os objetivos

Conforme a ordem estabelecida no texto e o 
conceito da autora Yolanda Guerra (2012), é 
CORRETO afirmar que a primeira, segunda e 
terceira dimensão são respectivamente:

a) I - teórico-metodológica; II - ético-política; e III 
- técnico-operativa.
b) I -  técnico-operativa; II - ético-política; e III - 
teórico-metodológica.
c) I - ético-política; II - teórico-metodológica; e III 
- técnico-operativa.
d) I - teórico-metodológica; II -  técnico-operativa; 
e III - ético-política.
______________________________________

20.  Com base na Lei Maria da Penha (nº 
11.340 de 07 de Agosto de 2006), sobre a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, 
assinale a alternativa INCORRETA:
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a)  A violência psicológica, é entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano emocional 
e diminuição da auto-estima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
b) A violência física, é entendida como qualquer 
conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal.
c) a violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos, exceto a violência moral. 
d) A violência patrimonial, é entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades.
________________________________________

21. A Política Nacional do Idoso, estabelece 
em seu capítulo IV das ações governamentais, as 
competências dos órgãos e entidades públicas para 
sua implementação. Assinale a alternativa que é de 
competência da área de Promoção e Assistência 
Social: 

a) Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos 
diversos níveis de atendimento do Sistema Único 
de Saúde.
b) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas 
para o atendimento das necessidades básicas do 
idoso, mediante a participação das famílias, da 
sociedade e de entidades governamentais e não-
governamentais.
c) Desenvolver programas educativos, 
especialmente nos meios de comunicação, a fim 
de informar a população sobre o processo de 
envelhecimento.
d) Priorizar o atendimento do idoso nos benefícios 
previdenciários. 
________________________________________

22. Pautando-se na Lei 8.662 de 07 de Junho de 
1993, assinale a alternativa que NÃO se configura 
atribuição privativa do Assistente Social:

a) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais.
b) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de serviço social.

c) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de serviço social.
d) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em unidade de serviço social.
________________________________________

23.  Sobre o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) previsto na Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), assinale a alternativa INCORRETA:

a) O benefício de prestação continuada é a garantia 
de um salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção nem de tê-la provida 
por sua família.
b) Considera-se incapaz de prover a manutenção 
da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo.
c) A condição de acolhimento em instituições de 
longa permanência exclui o direito do idoso ou da 
pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada, sendo dever da instituição garantir a 
manutenção da pessoa idosa e/ou com deficiência.
d) Para efeito de concessão do benefício de 
prestação continuada, considera-se pessoa com  
deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir   sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 
________________________________________

24. Sobre as condições éticas e técnicas 
do exercício profissional do Assistente Social 
regulamentados pela resolução CFESS nº 493 de 
21 de Agosto de 2006. Julgue os itens a seguir 
enquanto VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):

I. O atendimento efetuado pelo assistente social 
pode ser feito com portas fechadas, de forma a 
garantir o sigilo.
II. O assistente social pode informar por escrito 
à entidade, instituição ou órgão que trabalha ou 
presta serviços, sob qualquer modalidade, acerca 
das inadequações constatadas por este, quanto às 
condições físicas do exercício profissional somente, 
sugerindo alternativas para melhoria dos serviços 
prestados. 
III. O material técnico utilizado e produzido no 
atendimento é de caráter reservado, seu uso 
e acesso é restrito aos profissionais da equipe 
multiprofissional que atendem o mesmo usuário. 
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 IV. O local de atendimento destinado ao assistente 
social deve ser dotado de espaço suficiente, para 
abordagens individuais ou coletivas, conforme 
as características dos serviços prestados, e deve 
possuir recursos que garantam a privacidade do 
usuário naquilo que for revelado durante o processo 
de intervenção profissional.
V. É condição essencial, portanto obrigatória, para 
a realização e execução de qualquer atendimento 
ao usuário do Serviço Social a existência de espaço 
físico adequado. 

Assinale a alternativa CORRETA, da primeira à 
última:

a) V, F, F, V, V.
b) F, V, F, V, F.
c) V, V, F, V, V.
d) F, F, F, V, V.
_________________________________________

25. Sobre o Estágio Supervisionado em Serviço 
Social e sua regulamentação, indique a alternativa 
CORRETA: 

a) A supervisão de estágio em serviço social deve 
pautar-se nos princípios gerais do código de ética 
profissional, entre eles: defesa dos direitos humanos; 
equidade e justiça social; pluralismo; e construção 
de uma nova ordem societária.
b) O estágio supervisionado em serviço social pode 
realizar-se de forma direta e indireta.
c) O estágio supervisionado em serviço social busca 
treinar o aluno, pois na prática a teoria não se aplica.
d) A supervisão de estágio do aluno de serviço social, 
enquanto análise crítica da realidade, é realizada 
pelo supervisor acadêmico, enquanto o supervisor 
de campo deve ensinar os instrumentos profissionais 
sem a necessidade de reflexão teórica.
_________________________________________
26. É comum que o mesmo usuário seja 
atendido em suas necessidades por mais de uma 
política social. Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de Intersetorialidade:

a) A intersetorialidade é a fragmentação das políticas 
e serviços públicos, onde cada um atenderá uma 
demanda específica sem se relacionar com as 
demais políticas sociais e serviços que o usuário 
também seja atendido.
b) A intersetorialidade é a articulação entre as políticas 
públicas por meio do desenvolvimento de ações 
conjuntas destinadas à proteção social, inclusão e 
enfrentamento das expressões da questão social.
c) A intersetorialidade é sinônimo de 
interdisciplinaridade que propõe a atuação conjunta 
de diversas áreas integrando os conhecimentos para 
melhor atender e dar resposta a uma determinada 
demanda.

d) A intersetorialidade é realizada apenas na 
política de assistência social, de forma a integrar a 
proteção social básica e a proteção social especial 
de média e alta complexidade através de um 
sistema de informação unificado.
________________________________________

27. Relacione as colunas com base nos 
conceitos de Eunice Fávero (2016) sobre Estudo 
Social, Relatório Social e Perícia Social:

I. Estudo Social
II. Relatório Social
III. Perícia 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 de intervenção profissional. 
(     ) Tem a finalidade de subsidiar uma decisão 
por meio da elaboração de um laudo e emissão de 
um parecer.
(   ) É um documento elaborado pelo assistente 
social para apresentar de forma descritiva e 
interpretativa uma situação ou expressão da 
questão social.

Assinale a alternativa CORRETA, de cima para 
baixo:

a) III, I, II.
b) II, I, III.
c) I, III, II. 
d) III, II, I. 
________________________________________

28. Sobre os direitos da criança e do 
adolescente garantidos pelo ECA, é CORRETO 
afirmar que:
 
a) É dever da família, apenas, velar pela dignidade 
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
b) A falta ou a carência de recursos materiais 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar.
c) Toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 8 (oito) meses.
d) A permanência da criança e do adolescente 
em programa de acolhimento institucional não 
se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada 
pela autoridade judiciária.
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29. Relacione as colunas com base nos direitos 
e deveres gerais do Assistente Social pautando-se 
no Código de ética profissional: 

I. Direitos
II. Deveres

(    ) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional.
(   ) Aprimoramento profissional de forma contínua, 
colocando-o a serviço dos princípios deste Código.
( ) Garantia e defesa de suas atribuições 
e prerrogativas, estabelecidas na Lei de 
Regulamentação da Profissão e dos princípios 
firmados no Código de Ética.
(    ) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas 
que caracterizem a censura, o cerceamento da 
liberdade, o policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência aos órgãos 
competentes.

Assinale a alternativa CORRETA, de cima para 
baixo:

a) I, II, I, II.
b) I, I, I, II. 
c) II, I, I, II.
d) I, II, II, II.
________________________________________

30. “As guerras, os conflitos etnorraciais e 
religiosos, assim como o fim das experiências 
socialistas, têm provocado êxodos por todo o 
mundo, revelando um fenômeno diretamente 
vinculado à barbarização da vida” (Barroco, 2011, 
p. 208). O fenômeno que a autora descreve é:

a) O racismo.
b) A xenofobia.
c) A homofobia.
d) O sexismo.
________________________________________

31. Sobre a política neoliberal e a reforma 
do Estado à luz das contribuições de Marilda V. 
Iamamoto (2013) é INCORRETO afirmar:

a) As repercussões da proposta neoliberal no 
campo das políticas sociais são nítidas, tornando-as 
cada vez mais focalizadas, mais descentralizadas, 
mais privatizadas. Presencia-se a desorganização 
e destruição dos serviços sociais públicos, em 
consequência do “enxugamento do Estado” em 
suas responsabilidades sociais. 

b) Essa formação política, aliada aos efeitos 
modernos do grande capital, tem resultado em 
um encolhimento dos espaços públicos e um 
alargamento dos espaços privados, em que a 
classe dominante faz do Estado o seu instrumento 
econômico por excelência. 
c) As políticas sociais mais atingidas pelo Estado 
neoliberal e as reformas são: a previdências social, 
a habitação e a assistência social. Já que a saúde 
e educação são universais e tidas como intocáveis 
devido ser de maior necessidade da população. 
d) O desemprego, a flexibilização do trabalho e 
a terceirização estão na base da sustentação da 
exploração do trabalho infantil, afetando não só os 
direitos sociais, mas o próprio direito à vida. 
________________________________________

32. Em 2017 o Brasil passou por uma reforma 
trabalhista significativa. A respeito das diversas 
mudanças ocorridas na legislação trabalhista e no 
atual contexto de trabalho, de acordo com Ricardo 
Antunes é CORRETO afirmar que:

a) A flexibilização da legislação trabalhista, 
significa aumentar ainda mais os mecanismos 
de exploração do trabalho, destruindo os 
direitos sociais que arduamente foram 
conquistados pela classe trabalhadora. 
b) A flexibilização do trabalho é significativa, pois 
amplia as possibilidades de contratação, onde os 
direitos trabalhistas não sofrem alterações. 
c) As relações de trabalho a partir da reforma 
trabalhista potencializou a autonomia do trabalhador, 
garantindo direitos trabalhistas mais efetivos, uma 
vez que ele mesmo pode negociá-los diretamente 
com seu patrão. 
d) A reforma trabalhista é uma conquista para 
a classe trabalhadora, pois reafirma os direitos 
conquistados ao longo da história e inclui os 
trabalhadores que estavam à margem da legislação. 
________________________________________
33. Sobre a visita domiciliar enquanto 
instrumento de trabalho do assistente social, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Por se tratar de um instrumento investigativo, o 
usuário não deve ser avisado sobre a data e horário 
da visita, pois só assim o assistente social poderá 
fazer uma leitura concreta da realidade.
b) A visita domiciliar só é necessária em situações 
de suspeita de violência e/ou negligência contra 
mulheres, crianças e idosos.
c) A visita domiciliar enquanto instrumento de 
trabalho deve pautar-se nas dimensões: teórico-
metodológica; ético-política e técnico-operativa.
d) A visita domiciliar é instrumento de trabalho 
específico da política de assistência social, pois a 
concessão dos benefícios só é efetivado após o 
diagnóstico social realizado na visita domiciliar. 
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34. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA, em seu Título II dos Direitos Fundamentais e 
Capítulo I do Direito à Vida e Saúde, é INCORRETO 
afirmar que:

a) A criança e o adolescente têm direito a proteção 
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 
b)  Os profissionais de saúde de referência da 
gestante garantirão sua vinculação, no último 
trimestre da gestação, ao estabelecimento em que 
será realizado o parto, garantido o direito de opção 
da mulher.
c)  A gestante e a parturiente têm direito a um 
acompanhante, devendo ter parentesco próximo ou 
ser o pai do bebê, durante o período do pré-natal, 
do trabalho de parto, e do pós-parto imediato.
d)   Os casos de suspeita ou confirmação de castigo 
físico, de tratamento cruel ou degradante e de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar 
da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais. 
________________________________________
35. A partir dos conceitos sobre Plano, Programa 
e Projeto da autora Myrian Veras Baptista (2007), 
relacione as colunas:

I. Plano
II. Programa
III. Projeto

(      ) É o documento que detalha, por setor, a política, 
diretrizes, metas e medidas instrumentais. Permite 
projeções mais detalhadas à base de coeficientes e 
de informações mais específicas de alcance setorial 
ou regional.
(       ) Delineia as decisões de caráter geral do sistema, 
suas grandes linhas políticas, suas estratégias, 
suas diretrizes e precisa responsabilidades. Deve 
ser formulado de forma clara e simples, a fim 
de nortear os demais níveis da proposta. São 
sistematizados e compatibilizados objetivos e 
metas, procurando otimizar o uso dos recursos da 
organização planejadora.
(   ) É o documento que sistematiza e estabelece 
o traçado prévio da operação de um conjunto 
de ações. É a unidade elementar do processo 
sistemático de racionalização de decisões. Constitui-
se da proposição de produção de algum bem ou 
serviço, com emprego de técnicas determinadas, 
com objetivo de obter resultados definidos em um 
determinado período de tempo e de acordo com um 
determinado limite de recursos.

Assinale a alternativa CORRETA, do primeiro ao 
último conceito:

a) II, I, III.
b) I, II, III.
c) II, III, I.
d) III, I, II.
________________________________________

36. “A dimensão política do planejamento 
decorre do fato de que ele é um processo contínuo 
de tomadas de decisões, inscritas nas relações de 
poder, o que caracteriza ou envolve uma função 
política” (BAPTISTA, 2007, p. 17). A partir da fala 
da autora assinale a alternativa CORRETA sobre as 
operações do planejamento:

a) O planejamento é constituído por três operações 
complexas e interligadas, sendo: reflexão, decisão 
e retomada de reflexão. 
b) A operação de crítica dos processos e dos efeitos 
da ação planejada, com vistas ao embasamento do 
planejamento de ações posteriores é chamada de 
retomada de reflexão. 
c) A operação referente a escolha de alternativas, 
à determinação de meios, à definição de prazos é 
denominada de ação. 
d) As alternativas A, B e C estão incorretas.
________________________________________

37. Sobre o III Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais - CBAS, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ocorreu em setembro de 1978, sendo um 
movimento isolado de dentro da categoria 
profissional, buscando novas respostas às questões 
sociais rompendo com o conservadorismo.
b) Marcou um momento importante no Serviço 
Social latino-americano devido sua intenção de 
ruptura com o conservadorismo da profissão. 
c) O processo que antecedeu o III congresso 
brasileiro de assistentes sociais iniciou no final dos 
anos 1950 e início de 1960, com maior visibilidade, a 
partir de 1965, com o movimento de reconceituação 
Latino-Americano.
d) É conhecido como o “Congresso da Virada” face 
a sua importância na construção do projeto ético-
político do Serviço Social Brasileiro. 
________________________________________

38. Sobre a Saúde do Trabalhador e o Serviço 
Social, assinale a alternativa CORRETA:

a) A saúde do trabalhador não demanda a atuação 
profissional dos assistentes sociais por ser exclusiva 
do processo saúde-doença-cura.
b) As doenças laborais devem ser compreendidas 
individualmente, pois deve-se levar em consideração 
apenas os fatores biológicos deste processo.
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c) O trabalho do assistente social na saúde do 
trabalhador é constituído por ações setoriais em 
equipes multiprofissionais no serviço previdenciário 
de reabilitação profissional apenas.
d) As determinações sociais do processo saúde-
doença representam as condições sociais objetivas 
de vida e de trabalho da população. 
________________________________________

39. A partir da NOB-SUAS 2005, assinale 
a alternativa CORRETA sobre os princípios da 
proteção social de assistência social:

a) A segurança social de renda; a matricialidade 
sociofamiliar; e a territorialização são princípios da 
proteção social de assistência social.
b) A territorialização; a proteção pró-ativa; e a 
segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais 
são princípios da proteção social de assistência 
social.
c) A proteção pró-ativa; a integração às políticas 
sociais e econômicas; e a territorialização  são 
princípios da proteção social de assistência social.
d) A proteção pró-ativa; a integração às políticas 
sociais e econômicas; e a segurança de acolhida 
não são princípios da proteção social de assistência 
social.

40. A partir do Código de Ética profissional, é 
CORRETO afirmar que:

a) Quando autorizado, o assistente social pode 
depor como testemunha sobre situação sigilosa 
do/a usuário/a de que tenha tido conhecimento no 
exercício profissional.
b) É dever do assistente social comparecer perante 
autoridade competente, quando intimado/a a 
prestar depoimento, para declarar que está 
obrigado/a a guardar sigilo profissional nos termos 
do Código de ética e Legislação em vigor.
c) O assistente social, quando autorizado, pode 
aceitar nomeação como perito e/ou atuar em 
perícia mesmo quando não se caracterizar de sua 
área de competência ou de atribuição profissional.
d) É permitido ao assistente social utilizar recursos 
institucionais para fins partidários e eleitorais.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/07/2018.


