PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
02/2019

ASSISTENTE SOCIAL

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do término
da Prova Objetiva.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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01
"A Fifa desistiu de ampliar a Copa do Mundo, no Catar,
com 48 seleções. O próximo Mundial, a ser disputada
entre novembro e dezembro de 2022, terá os mesmos 32
participantes que as seis edições anteriores. (...). O
inchaço da Copa do Mundo era um projeto do presidente
da Fifa, Gianni Infantino. O Mundial terá 48 times a partir
de 2026, ano em que será organizado por EUA, México e
Canadá."
Fonte: Globo Esporte, 22 maio 2019 <https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-

200 milhões de usuários a partir de 2020. Os custos do
roaming não desaparecerão tão cedo. O acordo ainda
terá que ser ratificado pelos Parlamentos e depois passar
por uma comissão que estabelecerá datas de entrada em
vigor e possíveis compensações às companhias
operadoras."
Fonte: Adaptado de El País Brasil, 17 jul. 2019. Disponível em
<http://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/17/economia/1563379750_413614.html>.

Assinale a alternativa que apresenta somente capitais de
países membros do Mercosul:
(A)

Assunção, Caracas e Santiago.

(B)

Brasília, Buenos Aires e La Paz.

(C)

Buenos Aires, Assunção e Montevidéu.

(D)

Caracas, Lima e Santiago.

mundo/noticia/fifa-desiste-de-copa-do-mundo-do-catar-com-48-selecoes-dizjornal.ghtml>.

O país sede da Copa do Mundo 2022 situa-se em qual
continente?
(A)

África

(B)

Ásia

(C)

Europa

(D)

Oriente Médio

02
"A
atual
discussão
sobre
presidencialismo
e
semipresidencialismo no país muitas vezes acaba se
voltando para interesses casuísticos e perde-se o ponto
central: o funcionamento do sistema político. (...). Na
França semipresidencial, o Poder Executivo é liderado
pelo presidente da República, eleito por sufrágio direto,
em dois turnos, para um mandato de cinco anos e com o
apoio do primeiro-ministro. O Poder Legislativo francês
se divide em duas Casas legislativas, sendo que os
deputados são eleitos pelo sistema distrital para dar mais
governabilidade. Aqui começam as interessantes
inovações francesas que poderiam ser úteis para nós, em
uma futura reforma política. O presidente nomeia o
primeiro-ministro, o qual pode ser do seu partido, se
majoritário, ou da oposição, se esta possuir maioria no
Parlamento. O Parlamento é eleito cerca de um mês após
a eleição do presidente, o que tende a garantir maioria e
estabilidade ao novo governo. Durante o seu mandato, o
presidente pode dissolver o Parlamento."
Fonte: CALDAS, Ricardo. " O semipresidencialismo é uma alternativa ao sistema
político brasileiro?", Folha S. Paulo, 15 jun. 2019. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/06/o-semipresidencialismo-e-umaalternativa-ao-sistema-politico-brasileiro-sim.shtml>.

LÍNGUA PORTUGUESA
04

Assinale a alternativa correta segundo a gramática
normativa:
(A)
Não citaram grupos contra cujos interesses todos se
posicionaram.
(B)
Os celulares, cujos os donos foram indiciados, foram
apresentados à justiça.
(C)
Não assisti à palestra do professor cujo livro todos
se referem.
(D)
Os animais cujos os biomas desapareceram por
completo foram recolhidos pelas ONGs da região.
05
Assinale a alternativa correta quanto à pontuação – todos
os fragmentos foram retirados de obras do estudioso
Câmara Cascudo:
(A)
"Se da Universidade não parte a valorização
humana da ciência adquirida, e sua aplicação nobre
e digna, então, está jurando solidariedade e aliançacúmplice com todos os elementos que anoitecem o
mundo e espalham, na amplidão das cidades e dos
campos, a imutabilidade do signo da Angústia, da
Insatisfação, do Desalento, do Pessimismo,
desfibrador e responsável, por tantos males e
maremotos sociais. Uma Universidade é plasmadora
de Culturas, em defesa ascensional da Civilização."
– Universidade e Civilização, 1962
(B)

"É evidente que somos bem pouco, muito pouco
felizes com a espantosa aparelhagem possuída para
fazer-nos conhecer a terra, céu e mar. A vida tornouse febril e nas cidades grandes são anfiteatros onde
o homem se debate, sofrendo como se fosse
submetido a uma vivisseção. Os complexos
tradicionais de “amigo”, “compadre”, “companheiro”
sofrem restrições calamitosas e vão cedendo à maré
montante dos interesses crescentes. Vivemos sob o
signo da angústia. Angústia significa justamente o
nosso estado de compressão, opressão mental,
asfixia econômica, hostilidade ambiental." – Canto
de muro, 1959

(C)

"Creio na bondade sem a garantia prévia da
gratidão. Sem que se assegure, da memória
devedora. Sem que se estabeleça, pelo ato

Indique qual dessas formas e sistemas de governo não
ocorreu no Brasil independente:
(A)

absolutismo

(B)

monarquia

(C)

parlamentarismo

(D)

presidencialismo

03
"Depois do acordo comercial com a União Europeia, do
qual se desconhecem detalhes e prazos de aplicação,
provavelmente remotos, os países integrantes do
Mercosul decidiram acabar com a cobrança de roaming
telefônico, ou seja, o pagamento adicional pelo uso de
dados e ligações no exterior. A medida, assinada pelos
presidentes na cúpula realizada em Santa Fé, beneficiará
IPEFAE
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generoso uma servidão vitalícia, no beneficiado.
Bondade paga-se no puro e simples ato de sua
realização. Como um fruto justifica a existência útil
da árvore. Bondade antevendo a recompensa, é
apólice de sociedade mutualista rendendo do capital
intocável do favor inicial. Os pássaros não são
devedores dos frutos e da água da fonte. Eles
testificam perante a natureza, a continuidade da
missão cultural." – O tempo e Eu, 1968
“A biblioteca é a minha Babilônia. E nela todos os
volumes, me interessam. Cada livro, que leio – ou
releio – me fascina. Mas a leitura é um hábito. Só a
repetição traz o costume, o prazer." – citado em O
Colecionador de Crepúsculos

(D)

Texto para as questões de 06 a 09
Leia, abaixo, uma delicada carta do escritor Caio
Fernando Abreu aos pais:
A Nair e Zaél Abreu
São Paulo, 12 de agosto de 1987
Querida mãe, querido pai,
Não sei mais conviver com as pessoas. Tenho medo de
uma casa cheia de pais e mães e irmãos e sobrinhos e
cunhados e cunhadas. Tenho vivido tão só durante
tantos — quase quarenta — anos. Devo estar
acostumado.
Dormir 24 horas foi a maneira mais delicada que
encontrei de não perturbar o equilíbrio de vocês — que é
muito delicado. E também de não perturbar o meu
próprio equilíbrio — que é tão ou mais delicado.
Estou me transformando aos poucos num ser humano
meio viciado em solidão. E que só sabe escrever. Não sei
mais falar, abraçar, dar beijos, dizer coisas
aparentemente simples como “eu gosto de você”. Gosto
de mim. Acho que é o destino dos escritores. E tenho
pensado que, mais do que qualquer outra coisa, sou um
escritor. Uma pessoa que escreve sobre a vida — como
quem olha de uma janela — mas não consegue vivê-la.
Amo vocês como quem escreve para uma ficção: sem
conseguir dizer nem mostrar isso. O que sobra é o
áspero do gesto, é a secura da palavra. Por trás disso, há
muito amor. Amor louco — todas as pessoas são loucas,
inclusive nós; amor encabulado — nós, da fronteira com
a Argentina, somos especialmente encabulados. Mas
amor de verdade. Perdoem o silêncio, o sono, a rispidez,
a solidão. Está ficando tarde, e eu tenho medo de ter
desaprendido o jeito. É muito difícil ficar adulto.
Amo vocês,
seu filho
Caio
Caio Fernando Abreu, no livro “Caio Fernando Abreu: o essencial da
década de 1980”. Nova Fronteira, 2014
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Em “Não sei mais conviver com as pessoas”, o termo em
destaque, considerando o contexto, estabelece ideia de
que o autor:
(A)
Conseguia, anteriormente, estabelecer convívio
social, e de que isso não ocorre mais.
(B)
Nunca conseguiu estabelecer convívio social, o que
se confirma no corpo da carta aos pais.
(C)
Não convive com as pessoas com frequência, mas
trava, dentro de si, uma luta para que isso ocorra.
(D)
Sente falta das pessoas com quem ele conviva, e
isso faz com que ele busque ajuda dos pais para
que as amarras sejam rompidas.
07
Em sua despedida, no fecho singelo – “Amo vocês” –, o
pronome vocês remete:
(A)
aos leitores
(B)
aos amigos
(C)
aos pais
(D)
às pessoas
08
Manter um termo implícito é uma forma de coesão em
que, para que se evite a repetição desse termo, ocorre o
seu apagamento. A esse mecanismo dá-se o nome de
coesão por elipse. Assinale a alternativa em que essa
forma de coesão ocorre:
(A)
Está ficando tarde
(B)
É muito difícil ficar adulto
(C)
Acho que é o destino dos escritores
(D)
Por trás disso, há muito amor
09
Considerando o gênero textual abordado – carta -, é
possível afirmar que o texto de Caio Fernando Abreu:
(A)
Mantém a subjetividade e a informalidade
características desse gênero.
(B)
Usa uma linguagem excessivamente informal e,
paradoxalmente, objetiva.
(C)
Vale-se da objetividade e da formalidade,
características desse gênero.
(D)
Utiliza-se de uma variante informal e de jargões da
área da literatura.
10
Assinale a alternativa correta quanto à concordância:
(A)
Excepcionalmente, tratavam-se de informações que
ninguém levava a sério.
(B)
Nessa temporada de inverno, assistem-se, com
frequência, a filmes premiados que estão fora do
circuito comercial.
(C)
Observavam-se da janela mais alta do prédio as
pessoas andando por todos os lados, como insetos.
(D)
Resolveu-se rapidamente, após as várias reuniões
necessárias, todas as questões que ainda estavam
pendentes.
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11
O fragmento abaixo foi retirado do poema Ternura, de
Vinícius de Moraes.
“Eu te peço perdão por te amar de repente
Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus
ouvidos
Das horas que passei à sombra dos teus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente (...)”
Se esse mesmo fragmento fosse reescrito usando a 3ª.
pessoa do singular para dirigir-se ao seu interlocutor,
mantendo-se o uso determinado pela gramática
normativa, a uniformidade de tratamento e o sentido
original, teríamos:
(A)

(B)

Eu te peço perdão por lhe amar de repente
Embora o meu amor seja uma velha canção nos
seus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos teus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)
Eu lhe peço perdão por me amar de repente
Embora o seu amor seja uma velha canção nos
meus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos seus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)

(C)

Eu lhe peço perdão por lhe amar de repente
Embora o meu amor seja uma velha canção nos
seus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em sua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos seus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)

(D)

Eu lhe peço perdão por lhe amar de repente
Embora o seu amor seja uma velha canção nos
meus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em sua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos seus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)

IPEFAE
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12
Observe a sequência numérica abaixo e responda.
1 , 2 , 3 , 1 , 5 , 2 , 7 , 3 , 4 , 5 , 11 , ...
Qual número ocuparia a 20ª posição dessa sequência?
(A)
(B)
(C)
(D)

11.
13.
15..
20.

ÁREA PARA RASCUNHO

13
Natalia é casada com Edmundo e tem uma filha chamada
Camila. Se Edmundo é genro de Teresa, qual a relação
entre Teresa e Natália?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sogra e nora.
Mãe e filha.
Avó e neta.
Tia e sobrinha.

ÁREA PARA RASCUNHO
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14
Com o objetivo de melhorar a segurança de acesso ao
serviço de e-mail, uma empresa de tecnologia resolveu
aumentar a senha numérica de cada usuário, composta
por 6 dígitos numéricos, para uma nova combinação de 8
dígitos numéricos. Em relação à senha com 6 entradas, a
senha com 8 entradas aumentará as possibilidades
combinatórias em quantas vezes?
(A)
(B)
(C)
(D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

6.
18.
56.
81.

15
Com base na Lei de Regulamentação da profissão de
assistente social em vigor, assinale a alternativa correta.
(A)

A designação profissional de Assistente Social é
uma possibilidade dos habilitados na forma da
legislação vigente.

(B)

Constitui competência do Assistente Social,
coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social.

(C)

Compete ao Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau
superior, aplicar as sanções previstas no Código de
Ética Profissional.

(D)

A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os
Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições
compulsórias (anuidades), taxas
e demais
emolumentos que forem estabelecidos em
regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em
deliberação conjunta com os Conselhos Regionais.

16
É incorreto afirmar sobre o Projeto Ético Político do
Serviço Social brasileiro:
(A)

Nos últimos trinta anos, os Assistentes Sociais têm
sido demandados ao desenvolvimento de um
exercício profissional direcionado à construção de
uma nova ordem social, sem exploração/dominação
de
classe,
etnia,
gênero,
através
de
posicionamentos
radicalmente
favoráveis
à
consolidação da democracia, conforme preconizado
pelo arsenal técnico, legal, teórico e metodológico,
conhecido como Projeto Ético Político do Serviço
Social.

(B)

Foi durante o III Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais, realizado no ano de 1979 em São Paulo,
conhecido como o Congresso da Virada, que os
profissionais legitimaram uma nova direcionalidade
ética, teórica e prática à profissão.

(C)

No Projeto Ético-Político encontra-se refletida a
autoimagem da profissão, construída a partir da
projeção individual dos diversos segmentos
profissionais, materializada através de um conjunto
de componentes legais, técnicos e éticos que
buscam constantemente uma direção para o fazer
profissional.

(D)

O projeto adota princípios e valores baseados no
reconhecimento da liberdade, no reconhecimento da
autonomia, emancipação e plena conquista dos
direitos sociais, defesa intransigente dos direitos
humanos contra todo tipo de arbítrio e autoritarismo;
defesa, aprofundamento e consolidação da
cidadania e da democracia, socialização da
participação política e da riqueza produzida.

ÁREA PARA RASCUNHO

17
É direito do Assistente Social, no âmbito das relações
com Entidades da Categoria e demais organizações da
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Sociedade Civil, conforme estabelecido no Código de
Ética profissional:
(A)

Integrar comissões interdisciplinares de ética nos
locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional, como em
relação
às
decisões
quanto
às
políticas
institucionais.

(B)

Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e
organizações populares vinculados à luta pela
consolidação e ampliação da democracia e dos
direitos de cidadania.

(C)

Ter acesso a informações institucionais que se
relacionem aos programas e políticas sociais e
sejam necessárias ao pleno exercício das
atribuições profissionais.

(D)

Ter livre acesso à população usuária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

(

)

Território enquanto processo engloba diversos
atores, mobiliza gestão, serviços, programas,
projetos, atores externos, comunidade local,
universidades,
especialistas,
usuários,
conselheiros.

(

)

Território é o campo de construção de
identidades, sociabilidades e de pertencimento
das famílias, cuja dinâmica traduz processos
diversos e heterogêneos dentro de um mesmo
município ou região.

(A)

V – F – V – V.

(B)

F – V – F – V.

(C)

F – V – V – F.

(D)

V – V – V – F.

18

20

Quanto a atuação do assistente social de forma
interdisciplinar, assinale a opção incorreta.

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
Seguridade Social com base no seguinte objetivo:

(A)

É do conhecimento dos profissionais do Serviço
Social que para intervir em uma realidade, antes de
tudo é necessário conhecê-la. A competência para o
pensamento diversificado, bem como para o
exercício de diversas funções, além da capacidade
para o inter-relacionamento, constitui-se em uma
possibilidade para a construção do conhecimento
sobre a realidade do trabalho.

(A)

Participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

(B)

Escentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações em cada esfera de
governo.

(C)

Equidade na forma de participação no custeio.

No trabalho conjunto com outros/as profissionais,
deve-se preservar o caráter confidencial das
informações sob a guarda dos/ as assistentes
sociais, registrando-se nos documentos conjuntos
aquilo que for necessário para o cumprimento dos
objetivos do trabalho.

(D)

Unidade da base de financiamento.

(B)

(C)

O trabalho em equipe não pode negligenciar a
responsabilidades individuais e competências, e
deve buscar identificar papéis, atribuições, de modo
a estabelecer objetivamente quem, dentro da equipe
multidisciplinar, encarrega-se de determinadas
tarefas.

(D)

O Serviço Social constitui-se uma profissão
parcialmente interdisciplinar, já que conta com uma
teoria própria que permite ao profissional
compreender e responder às questões oriundas da
questão social.

21
Uma família que apresenta situação de abuso sexual
contra criança deve buscar qual equipamento e acessar
quais serviços socioassistenciais?
(A)

Conselho Tutelar, que além de atuar no caso
executa o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família e aciona todos os atores do
Sistema de Garantia de Direitos.

(B)

Centro de Convivência que oferta o Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos.

(C)

Conselho Tutelar que vai acionar a justiça e executar
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.

(D)

Centro de Referência Especializado de Assistência
Social que oferta o Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos e
deve atuar em atuar em rede acionando o Sistema
de Garantia de Direitos.

19
Analise as afirmações abaixo que correlacionam a
política de assistência social e com o conceito de
território, classifique-as (V) verdadeiro e (F) falso e
marque a sequência, de cima para baixo, correta.

22
(

)

O território no Sistema Único de Assistência
Social não se limita à mera divisão política ou
ao espaço strictu sensu.

(

)

A leitura do território nos permite identificar
problemas, potencialidades, necessidades e
demandas no plano coletivo. Mas, é a
expressão da realidade no plano individual que
deve balizar as estratégias e a organização das
ofertas das políticas públicas.

IPEFAE

O Trabalho Social com Famílias que é desenvolvido com
base no que estabelece a Política Nacional de
Assistência Social e demais legislações do SUAS ancorase nas seguintes premissas, exceto:
(A)

A família, independente de sua configuração,
continua sendo espaço privilegiado de convivência
humana e, ao lado do trabalho, constitui um dos
eixos organizadores da vida social.

(B)

A família, enquanto espaço de proteção e cuidado
permite que muitas necessidades de saúde e bem5/
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estar não se transformem em demandas para
serviços sociais.
(C)

As condições de vida de cada indivíduo não
dependem das condições de vida da sua família.

(D)

O foco na família representa a possibilidade de
superar a fragmentação no contexto da atenção
setorizada dos serviços, por necessidades, por
segmentos ou por fenômenos.
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(A)

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social (NOB SUAS) disciplina a
execução da Política de Assistência em todo
território brasileiro, exercida de forma pontual e
planejada pelos entes federativos, em consonância
com a Constituição Federal, de 1988, e a Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 1993.

(B)

Pactuada pela Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) e aprovada em dezembro de 2012 pelo
Conselho de Assistência Social, a nova NOB SUAS
expressa os inúmeros avanços conquistados nos
últimos oito anos de implantação do SUAS, assim
como o processo de priorização das políticas sociais
observado no país na última década.

(C)

Os dispositivos desta Normativa denotam os
avanços já atingidos e reafirmam princípios e
diretrizes do SUAS já consolidados. Lançam, ainda,
bases para o fortalecimento da institucionalidade do
Sistema e para as inovações e avanços que se
fazem necessárias no campo da gestão e da
efetividade da política, tendo em vista o
enfrentamento dos desafios que emergem nesse
novo contexto.

(D)

Instrumentos como os compromissos pactuados
para o alcance de prioridades e metas e a instituição
de pisos de financiamento da assistência social via
estabelecimento de convênios com os municípios
estão apresentados na NOB-SUAS/2012.
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Julgue as assertivas abaixo acerca da Assistência Social
no Brasil e assinale a opção correta.
I-

A assistência social, direito do cidadão e dever
do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os máximos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para
garantir o atendimento às necessidades
básicas.

II-

Como componente da seguridade social, a
assistência social é medida legal e legítima que
visa oferecer segurança social aos cidadãos não
cobertos (ou precariamente cobertos) pelo lado
contributivo da seguridade social.

III-

Diante do ideário neoliberal, as políticas sociais
brasileiras, em especial a Seguridade Social,
enfrentam profundos paradoxos. Pois, se de um
lado contam com as garantias constitucionais
que
pressionam
o
Estado
para
o
reconhecimento de direitos, por outro, se
inserem
nesse
contexto
de
ajuste
e
configuração da ordem capitalista internacional,
com seu caráter regressivo e conservador, que
focaliza e ameaça o direito e cidadania.
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Ainda segundo a NOB-SUAS/2012, instituição de
monitoramento sistemático e a territorialização dos
equipamentos de assistência social nas áreas de maior
vulnerabilidade e risco resultaram em um grande desafio
para a gestão do SUAS, qual foi ele?
(A)

O desenvolvimento do sistema de autenticação e
autorização.

Dos acima:

(B)

A implantação da vigilância socioassistencial.

(A)

Apenas os itens I e II estão corretos.

(C)

A implementação do CadSUAS.

(B)

Apenas os itens I e III estão corretos.

(D)

(C)

Apenas os itens II e III estão corretos.

O desenvolvimento do cadastro
entidades de assistência social.

(D)

Todos os itens estão corretos.

nacional

de

27
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A proteção social deve garantir as seguintes seguranças:

Qual serviço consiste no trabalho social com famílias, de
caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a
função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida?

(A)

Acolhida, renda e convívio.

(B)

Trabalho, inclusão e renda.

(C)

Inclusão, acolhida e trabalho.

(D)

Renda, alimentação e convívio.

(A)

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família.

28

(B)

Serviço Especializado em Abordagem Social.

(C)

Família Acolhedora.

(D)

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos.

Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II,
seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência
Social rege-se pelo seguinte princípio democrático:
(A)

Reconhecimento da liberdade como valor ético
central.

(B)

Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.

(C)

Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa
do arbítrio e do autoritarismo.

(D)

Garantia do pluralismo.

25
Assinale opção correta sobre a Política de Assistência
Social com base no que define a Norma Operacional
Básica do SUAS/ 2012.
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Com base na Resolução do CFESS n° 533/2008, que
regulamenta a supervisão direta de estágio em Serviço
Social, a definição do número de estagiários a serem
supervisionados deve levar em conta a carga horária do
supervisor de campo, as peculiaridades do campo de
estágio e a complexidade das atividades profissionais,
sendo que o limite máximo não deverá exceder:
(A)

1 (um) estagiário para cada 10 (dez) horas semanais
de trabalho.

(B)

2 (dois) estagiários para cada 10 (dez) horas
semanais de trabalho.

(C)

3 (três) estagiários para cada 10 (dez) horas
semanais de trabalho.

(D)

4 (quatro) estagiários para cada 10 (dez) horas
semanais de trabalho.
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Assinale a alternativa correta com base no
estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente.

que

(A)

Toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional
terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6
(seis) meses, devendo a autoridade judiciária
competente, com base em relatório elaborado por
equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de
forma fundamentada pela possibilidade de
reintegração familiar ou pela colocação em família
substituta.

(B)

Será assegurada a convivência, ainda que
parcialmente, da criança com a mãe adolescente
que estiver em acolhimento institucional.

(C)

Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e
crianças acolhidas não procuradas por suas famílias
no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir do
dia do acolhimento.

(D)

Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou
adolescente a fim de colaborar para o seu
desenvolvimento.

ÁREA PARA RASCUNHO

ÁREA PARA RASCUNHO

___________

ÁREA PARA RASCUNHO
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