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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 01 – ASSISTENTE SOCIAL  

Página 3 

vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – De acordo com o Código de Ética do/a Assistente Social, 

constituem direitos do/a Assistente Social, EXCETO: 

 

A. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 

profissional. 

B. Liberdade irrestrita na realização de seus estudos e 

pesquisas. 

C. Ampla autonomia no exercício de sua profissão, não 

sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 

funções. 

D. Emitir pronunciamento em matéria de sua 

especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos 

de interesse da população. 

E. A inviolabilidade do seu local de trabalho e 

respectivos arquivos e documentação, sendo 

garantindo o sigilo profissional. 

 

17 – Qual das alternativas seguintes não demonstra uma 

conduta vedada ao Assistente Social pelo Código de Ética do/a 

Assistente Social? 

 

A. Substituir profissional que tenha sido exonerado por 

defender os princípios da ética profissional, enquanto 

perdurar o motivo da exoneração, demissão ou 

transferência. 

B. Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem 

trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua 

orientação. 

C. Permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço 

Social em Instituições Públicas ou Privadas que não 

tenham em seu quadro assistente social que realize 

acompanhamento direto ao aluno estagiário. 

D. Assumir responsabilidade por atividade para as quais 

não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. 

E. 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. 
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18 – Assinale a alternativa que apresenta a sequência de 

respostas corretas que se relacionam com as proposições a 

seguir, julgando-as V para verdadeiras e F para falsas: 

 

I. Quando convocado pela Justiça, o Assistente Social 

deverá apresentar as conclusões de seu laudo ou 

depoimento, devendo abster-se de extrapolar o âmbito 

de sua competência profissional. 

II. Quando estiver depondo como testemunha sobre 

situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento 

em razão do exercício profissional, o Assistente Social 

poderá quebrar o sigilo, caso solicitado. 

III. As únicas penalidades aplicáveis que são previstas pelo 

Código de Ética do/a Assistente Social são: multa, 

advertência reservada, advertência pública, suspensão 

do exercício profissional e cassação do registro 

profissional. 

IV. É vedado ao Assistente Social qualquer intervenção na 

prestação de serviços que estejam sendo efetuados por 

outro profissional, sob pena de aplicação das sanções 

previstas no Código de Ética do/a Assistente Social. 

 

A. F, F, V, V. 

B. V, V, F, V. 

C. V, F, F, V. 

D. V, F, V, F. 

E. F, V, F, F. 

 

19 – A Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, dispõe sobre a 

profissão de Assistente Social e dá outras providências. Com 

relação à referida lei, pode-se afirmar que o Conselho Federal 

de Serviço Social (CFESS): 

 

A. Tem sede e foro na cidade de São Paulo/SP. 

B. Tem como forma de custeio: contribuições, taxas e 

emolumentos arrecadados pelos CRESS, em 

percentual a ser definido pelo Presidente do Conselho 

Federal de Serviço Social, a cada triênio. 

C. Será composto por nove membros efetivos, sendo eles: 

Presidente, Vice-Presidente, dois Secretários, três 

Tesoureiros e dois membros do Conselho Fiscal, e 

nove suplentes, eleitos dentre os Assistentes Sociais, 

por via direta. 

D. O mandato dos membros do Conselho Federal de 

Serviço Social será de quatro anos. 

E. O Conselho Federal de Serviço Social terá 

legitimidade para agir contra qualquer pessoa que 

infringir as disposições que digam respeito às 

prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão 

de Assistente Social. 

 

20 – “É uma medida de desigualdade idealizada por um 

estatístico italiano. É um parâmetro internacionalmente usado 

para medir a concentração de renda. Varia de zero a 1,00. Zero 

significaria, hipoteticamente, que todos os indivíduos teriam a 

mesma renda, e 1,00 mostraria que apenas um indivíduo teria 

toda a renda de uma sociedade”. 

 

O enunciado acima traz o conceito de: 

 

A. Coeficiente de Gini. 

B. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

C. Índice de Theil. 

D. Índice de Lorenz. 

E. Índice de Assistência Social – IAS. 

 

21- À luz da Lei Orgânica da Assistência Social, no tocante ao 

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, pode-se 

afirmar corretamente que: 

 

A. Os membros do Conselho Nacional de Assistência 

Social são nomeados pelo Presidente da República e 

têm mandato de 3 (três) anos, sendo vedada a 

recondução. 

B. A elaboração e aprovação do regimento interno do 

Conselho Nacional de Assistência Social são 

realizadas através das deliberações do Conselho 

Nacional da Seguridade Social. 

C. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social 

aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 

D. O Conselho Nacional de Assistência Social é presidido 

por um de seus integrantes, eleito dentre seus 

membros, para mandato de 2 (dois) anos, sendo 

permitida uma única recondução por igual período. 

E. O Conselho Nacional de Assistência Social contará 

com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua 

estrutura disciplinada em ato do Poder Legislativo. 

 

22 – Sobre o surgimento e o desenvolvimento do Serviço 

Social no Brasil, julgue as proposições abaixo e assinale a única 

alternativa que apresenta a sequência correta, sendo V para 

VERDADEIRA e F para FALSA. 

 

I. As décadas de 1920 e 1930 foram decisivas para a 

implantação do Serviço Social no Brasil. Isto porque a 

questão social se intensifica com a formação do novo 

operariado urbano-industrial, de forma desigual pelo 

país. 

II. O padrão de desenvolvimento instalado e 

desenvolvido no Brasil durante as décadas de 1930-

1970 se caracteriza pela influência da estratégia 

taylorista-fordista de produção em massa. 

III. Em consequência aos crescentes movimentos dos 

trabalhadores durante as décadas de 1920 e 1930, o 

governo de Getúlio Vargas passou a incorporar 

algumas reivindicações dos operários, através das 

legislações trabalhistas. 

IV. Em 1935, foi criado o Departamento de Assistência 

Social do Estado, configurando-se na primeira 

institucionalização da proteção social no Brasil. 

 

A. V, V, V, V.  

B. F, V, F, V. 

C. V, V, F, F. 

D. V, F, F, F. 

E. F, F, V, V 

 

23 – Com relação ao tema “Serviço Social na Educação”, 

assinale a única alternativa incorreta. 

 

A. A inserção do assistente social na educação é uma 

forma de garantir o exercício da cidadania ao aluno, 
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através da disponibilização de atendimento e 

acompanhamento individualizado.  

B. O assistente social na Educação atua em prol da 

integralidade do atendimento prestado ao aluno no 

contexto escolar.  

C. A inserção do assistente social no âmbito das escolas 

públicas não é fator de aumento de custos para os 

cofres públicos.  

D. Há relatos históricos de que os estados de Pernambuco 

e Rio Grande do Sul, no ano de 1946, foram pioneiros 

no debate e no início do trabalho acerca do Serviço 

Social Escolar.  

E. A ação conjunta dos assistentes sociais com o campo 

da educação possibilita a formação permanente dos 

educadores e a ampliação das práticas educacionais e 

pedagógicas.  

 

24 – De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a alternativa incorreta sobre a medida de internação: 

 

A. Poderá ser aplicada em casos de ato infracional 

cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa. 

B. Poderá ser aplicada em casos de reiteração no 

cometimento de infrações graves. 

C. Só poderá ser aplicada se não houver outra medida 

mais adequada. 

D. Poderá ser aplicada em razão do descumprimento 

reiterado e injustificável de medida anteriormente 

imposta. 

E. Durante o período de internação, é facultada ao 

adolescente a prática de atividades pedagógicas. 

 

25 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a alternativa incorreta sobre as medidas de proteção: 

 

A. Na aplicação das medidas de proteção, levar-se-ão em 

conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 

aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

B. A intervenção deve atender prioritariamente aos 

interesses e direitos dos responsáveis pela criança e 

pelo adolescente. 

C. A aplicação da medida de proteção deve ser a 

necessária e adequada à situação de perigo em que a 

criança ou o adolescente se encontram no momento 

em que a decisão é tomada. 

D. As medidas de proteção poderão ser aplicadas isolada 

ou cumulativamente, bem como substituídas a 

qualquer tempo. 

E. Dentre as medidas de proteção, encontra-se a inclusão 

em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 

 

26 – A partir da Lei Orgânica da Assistência Social, no tocante 

ao benefício de prestação continuada, pode-se afirmar 

corretamente: 

 

A. Apenas é concedido ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos, desde que seja portador de deficiência, 

mediante a comprovação de não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 

sua família. 

B. Considera-se família o grupo composto pelo 

requerente, cônjuge ou companheiro, os pais e, na 

ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os 

irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 

menores tutelados, vivendo sob o mesmo teto ou em 

residências separadas. 

C. 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. 

D. Não pode ser acumulado pelo beneficiário com 

qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime. 

E. A condição de acolhimento em instituições de longa 

permanência impede a concessão do benefício de 

prestação continuada. 

 

27 – Sobre a Assistência Social no Brasil, estabelecida pela Lei 

8.742/1993, é correto afirmar: 

 

A. É contributiva. 

B. Não prevê meios de amparo à velhice. 

C. Dentre seus objetivos não se inclui a promoção da 

integração ao mercado de trabalho. 

D. Garante 1,5 salário mínimo nacional vigente à pessoa 

com deficiência que comprovar não possuir meios de 

promover a própria subsistência. 

E. Visa promover os mínimos sociais para garantir 

atendimento às necessidades básicas. 

 

28 – Não é um dos princípios que regem a Assistência Social: 

 

A. Descentralização político-administrativa. 

B. Universalização dos direitos sociais. 

C. Respeito à dignidade do cidadão. 

D. Ampla divulgação dos benefícios, serviços, programas 

e projetos. 

E. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento. 

 

29 – “Unidade pública de abrangência e gestão municipal, 

estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a 

indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco 

pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que 

demandam intervenções especializadas da proteção social 

especial. ” Tal definição se refere ao: 

 

A. CRAS 

B. CREAS 

C. SUAS 

D. CAPS 

E. CNAS 

 

30 – Conforme estabelecido na Lei Orgânica da Assistência 

Social, é de competência da União o que se apresenta em quais 

itens? 

 

I. Responder pela concessão e manutenção dos 

benefícios de prestação continuada. 
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II. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as 

associações e consórcios municipais na prestação 

de serviços de assistência social. 

III. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e 

funeral. 

IV. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 

incluindo a parceria com organizações da 

sociedade civil. 

V. Atender às ações assistenciais de caráter de 

emergência. 

 

A. I, II e III, apenas. 

B. III, IV e V, apenas. 

C. I, apenas. 

D. IV, apenas. 

E. III e V, apenas. 

 

31 – A respeito da composição do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), é correto afirmar: 

 

A. Dentre seus membros, nove serão representantes 

governamentais, dos quais dois são representantes dos 

estados e um do município. 

B. O CNAS é composto pelo total de quinze membros. 

C. O Conselho é composto por dezoito membros e 

respectivos suplentes. 

D. Dentre os membros, oito são representantes da 

sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou 

de organizações de usuários, escolhidos em foro 

próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. 

E. O CNAS é composto pelo total de dezoito membros, 

não havendo suplentes. 

 

32 – É de competência do Conselho Nacional de Assistência 

Social: 

 

A. Coordenar e articular as ações no campo da assistência 

social. 

B. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da 

assistência social. 

C. Propor os critérios de transferência dos recursos. 

D. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de assistência social. 

E. Prestar assessoramento técnico aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Municípios e às entidades e 

organizações de assistência social. 

 

33 – Acerca do Benefício de Prestação Continuada (BPC-

LOAS), julgue os itens a seguir. 

 

I. Ao idoso, com sessenta e cinco anos ou mais, cuja 

própria manutenção não possui meios de prover, 

ou de tê-la provida por sua família, e desde que 

comprove tal condição, é assegurada a prestação 

de um salário mínimo mensal, independente de 

prévia contribuição ao INSS. 

II. No contexto da LOAS, entende-se por família a 

unidade composta pelo requerente (beneficiário), 

seu cônjuge, filhos e enteados, que vivam sob o 

mesmo teto ou não. 

III. A família que possua renda per capita inferior a ¼ 

de salário mínimo é considerada incapaz de 

prover a subsistência da pessoa idosa ou com 

deficiência. 

IV. É expressamente vedada a cumulação do BPC 

com qualquer outro benefício de natureza 

assistencial, de seguridade social, de assistência 

médica ou pensão. 

V. A concessão do BPC é condicionada à avaliação 

médica e social a fim de se avaliar o grau de 

impedimento e a deficiência. 

 

A soma dos itens corretos é igual a: 

 

A. 07 

B. 09 

C. 10 

D. 12 

E. 15 

 

34 – Não se inclui entre os deveres impostos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente aos hospitais e demais 

estabelecimentos de atenção à saúde das gestantes, sejam 

públicos ou particulares, o que se afirma na seguinte 

alternativa: 

 

A. Dever de manutenção de alojamento conjunto, a fim 

de possibilitar ao neonato a permanência junto à mãe. 

B. Dever de realização de exames visando ao diagnóstico 

e terapêutica de anormalidades no metabolismo do 

recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 

C. Dever de manutenção de registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 

prazo de dezoito anos. 

D. Dever de fornecimento de declaração de nascimento 

que conste necessariamente as intercorrências do parto 

e do desenvolvimento do neonato. 

E. Dever de dispor de banco de leite humano ou unidade 

de coleta de leite humano em todos os 

estabelecimentos. 

 

35 – Sobre a colocação de crianças/adolescentes em família 

substituta, julgue os itens a seguir. 

 

I. Somente será realizada a colocação em família 

substituta mediante procedimento de guarda, 

tutela ou adoção. 

II. Caso a criança/adolescente seja indígena ou 

proveniente de comunidade remanescente de 

quilombo, a colocação em família substituta 

deverá ocorrer prioritariamente no seio de sua 

comunidade ou junto a membros da mesma etnia. 

III. Os grupos de irmãos devem ser colocados sob 

adoção, tutela ou guarda da mesma família 

substituta, ressalvada a comprovada existência de 

risco de abuso ou outra situação que justifique 

plenamente a excepcionalidade de solução 

diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o 

rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 
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IV. Nos casos em que se tratar de maior de 12 (doze) 

anos de idade, será necessário seu consentimento, 

colhido em audiência. 

V. A colocação da criança ou adolescente em família 

substituta será precedida de sua preparação 

gradativa e acompanhamento posterior, realizados 

pela equipe interprofissional a serviço da Justiça 

da Infância e da Juventude, preferencialmente 

com o apoio dos técnicos responsáveis pela 

execução da política municipal de garantia do 

direito à convivência familiar. 

 

A quantidade de itens corretos é igual a: 

 

A. 01 

B. 02 

C. 03 

D. 04 

E. 05 

 

36 – Sobre a adoção, regulada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é correto afirmar: 

 

A. É vedada a adoção por procuração. 

B. É permitida a revogação da adoção. 

C. O adotando deve ser menor de dezoito anos, sem 

exceções. 

D. A adoção não dissolve o vínculo sucessório com os 

genitores. 

E. O adotante deve ser, pelo menos, dezoito anos mais 

velho que o adotando. 

 

37 – Ainda sobre a adoção, julgue os itens a seguir. 

 

I. A morte dos adotantes restabelece o vínculo de 

poder familiar dos pais naturais. 

II. A lei prevê a criação de registro de crianças e 

adolescentes com condições de serem adotados e 

de pessoas interessadas na adoção, a ser mantido 

pela autoridade judiciária de cada comarca ou foro 

regional. 

III. O adotante tem direito de conhecer sua origem 

biológica e de obter acesso irrestrito ao processo 

no qual foi realizada a adoção e seus eventuais 

incidentes, após completar dezoito anos de idade. 

IV. Os processos de adoção em que a 

criança/adolescente tiver deficiência ou doença 

crônica terão prioridade de tramitação. 

V. Não é possível a alteração do prenome do 

adotando, mas somente do seu sobrenome. 

 

A. V, V, V, V, V. 

B. F, V, V, F, F. 

C. F, V, F, V, F. 

D. V, F, V, F, V. 

E. F, V, V, V, F. 

 

 

 

 

 

38 – Acerca dos cadastros de adotandos e adotantes, é incorreto 

afirmar: 

 

A. Serão criados e implementados cadastros estaduais e 

nacional de crianças e adolescentes em condições de 

serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à 

adoção. 

B. As autoridades estaduais e federais em matéria de 

adoção terão acesso integral aos cadastros. 

C. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais 

residentes fora do País, que somente serão consultados 

na inexistência de postulantes nacionais habilitados 

nos cadastros estaduais e nacional. 

D. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de 

um período de preparação psicossocial e jurídica, 

orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e 

da Juventude, preferencialmente com apoio dos 

técnicos responsáveis pela execução da política 

municipal de garantia do direito à convivência 

familiar. 

E. No caso de adotantes residentes fora do país, a adoção 

internacional será deferida somente quando se mostrar 

que tal família representa o melhor interesse da 

criança/adolescente. 

 

39 – A política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente obedece às seguintes diretrizes, exceto: 

 

A. Regionalização do atendimento. 

B. Realização e divulgação de pesquisas sobre 

desenvolvimento infantil e sobre prevenção da 

violência. 

C. Mobilização da opinião pública para a participação 

dos diversos segmentos da sociedade. 

D. Integração operacional de órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e 

Assistência Social, preferencialmente em um mesmo 

local, para efeito de agilização do atendimento inicial 

a adolescente a quem se atribua autoria de ato 

infracional. 

E. Criação e manutenção de programas específicos, 

observada a descentralização político-administrativa. 

 

40 – São competências do Assistente Social, exceto: 

 

A. Prestar orientação social a indivíduos. 

B. Avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta. 

C. Coordenar projetos que sejam do âmbito da atuação do 

Serviço Social com a participação da sociedade civil. 

D. Executar pesquisas a fim de contribuir para a análise 

da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais. 

E. Fiscalizar o exercício da profissão de Assistente Social 

na sua região. 

 


