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Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
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.

A crônica é um espaço por onde o jornal respira.
Já não sei se essa frase é minha, ou se tomei
______________ de alguém. Do que não duvido é de
sua profunda verdade.
Houve um atentado? Caiu o ministério? ______ um
crime ______? Armou-se uma catástrofe? A Bolsa
entrou em queda livre? De tudo isso nos dão exata
notícia as editorias do jornal.
Mas, se um pássaro azul pousar aqui em minha
sacada, as pessoas só terão conhecimento se eu contar
neste canto de página. Saberão mais: que o pássaro
era de uma espécie desconhecida, que me olhou
desconfiado, que a princípio recusou, arisco, a água e
o alpiste que lhe servi, que depois agradeceu minha
gentileza interpretando uma ________ inédita, que ao
fim voou para céus infinitos, por onde jamais baterá
meu inquieto coração.
Sentiram a importância da crônica? Atentados
eclodem, ministérios implodem, crimes ocorrem, catástrofes explodem, mas tudo isso é parte da civilização
que escolhemos. O que é único, e belo e inimitável é
a canção do pássaro azul, é o seu voo por regiões
submersas do universo.
Bem diante da minha casa há uma paineira que
me dá a honra de sua companhia. Por esta época do
ano, desnuda-se, já não é uma árvore, é toda ela uma
escultura gris, composta por um artista anônimo. É
meu privilégio notá-la e contar de seu discreto charme
aos que leem este texto.
Já tive andorinhas hóspedes de minha morada. Por
____________ setembros escolheram um pequeno
depósito de quinquilharias, com saída para a rua, para
aquecer e alimentar sua prole. Ninguém deu por elas,
salvo este cronista, que ainda não desaprendeu que
pode haver poesia nas coisas mais simples.
Pois a crônica é isso: um retalho do cotidiano
_________ a forma de um oculto poema.

Adaptado de: CUNHA, Liberato Vieira da. O poema do cotidiano. In Zero Hora, 1 de agosto de 2008.

02. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 15, 31 e 37.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

03. Pela leitura atenta do texto, percebe-se que a intenção
principal do autor é
(A) salientar a importância da vida despreocupada
dos valores materiais e voltada para os pequenos
prazeres cotidianos.
(B) difundir os hábitos saudáveis de vida, centrados
na abolição do estresse e na prática da contemplação.
(C) valorizar a imprensa jornalística não só como instrumento transmissor de notícias, mas também
como espaço de poesia.
(D) caracterizar a crônica, apresentando-a como a seção
jornalística em que se possibilita ao leitor uma
visão poética do mundo.
(E) distinguir as diversas modalidades jornalísticas,
confrontando-as em suas funções informativas e
formativas do leitor.
04. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a afirmação abaixo, acerca do texto lido.
O texto possui uma linguagem predominantemente
_________________ e assume, por vezes, um tom
_________________.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

culta – irônico
coloquial – poético
informal – interrogador
erudita – professoral
formal – contestatório

05. Considere as perguntas abaixo, acerca do texto lido.

01. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 03, 05 e 06.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

melodia – sussecivos – sob
melopeia – consecutivos – sobre
área – repetidos – com
melopeia – sussesivos – sobre
ária – sucessivos – sob

emprestado – Houve – nefando
por empréstimo – Praticou-se – irascível
emprestada – Perpetrou-se – hediondo
emprestado – Aconteceu – medonho
emprestada – Concebeu-se – contumaz

I - Por que escolhemos a civilização em que vivemos?
II - Qual é, provavelmente, a estação do ano em que
se encontra o autor ao escrever este texto?
III- Por que é privilégio do autor contar do discreto
charme da paineira vizinha à sua casa?
IV - Por quanto tempo, exatamente, andorinhas se
alojaram na casa do autor?
V - Quantas pessoas, conforme o autor, observavam
as andorinhas ano a ano?
Para quais delas o texto oferece resposta?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e V.
I, II, III e IV.
II, III, IV e V.
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O6. Considere as afirmativas abaixo, acerca de expressões
do texto, considerando a língua culta padrão.

09. Considere as afirmações abaixo, acerca das formas
verbais do texto.

I - Se um atentado (l. 05) for trocada por vários
atentados, Houve (l. 05) deve ser trocada por
Houveram.
II - Se uma catástrofe (l. 06) for trocada por várias
catástrofes, Armou-se (l. 06) deve ser trocada
por Armaram-se.
III- Se as editorias (l. 08) for trocada por a editoria,
dão (l. 07) deve ser trocada por dá.

I - pousar (l. 09), contar (l. 10) e alimentar (l. 33)
estão empregados no mesmo tempo e no mesmo
modo verbais .
II - escolhemos (l. 21) e escolheram (l. 31) estão
empregados no mesmo tempo e no mesmo modo
verbais, trocando apenas a pessoa.
III- Ninguém deu por elas (l. 33) poderia ser trocado
por Ninguém as notava, respeitando-se a correção e a equivalência gramaticais.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II, e III.

Quais estão corretas?

07. Com relação à frase Do que não duvido é de sua
profunda verdade. (l. 03-04), considere as afirmativas
abaixo.
I - de poderia ser trocado por da, sem prejuízo do
conteúdo ou da correção gramatical da frase.
II - Se duvido fosse trocado por me refiro, Do deveria
ser trocado por Ao, e de deveria ser trocado por a.
III- Se profunda fosse colocado após verdade, a
frase ganharia uma segunda possível interpretação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10. Com respeito a expressões do quinto parágrafo do
texto, considere as afirmativas abaixo.
I - Em Bem diante da minha casa (l. 24), o vocábulo Bem acrescenta à expressão indicativa de
lugar uma ideia de precisão, de exatidão.
II - Em Por esta época do ano (l. 25-26), o vocábulo
Por acrescenta à expressão indicativa de tempo
uma ideia de imprecisão, de inexatidão.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- Em por um artista anônimo (l. 27), o vocábulo
por introduz uma expressão que indica o agente,
o executante de uma ação verbal mencionada na
frase.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?

08. Considere as afirmativas abaixo, acerca da pontuação
do texto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - As vírgulas empregadas no trecho que o pássa-

ro era de uma espécie desconhecida, que
me olhou desconfiado, que a princípio recusou (l. 11-13) justificam-se pelo mesmo motivo das
presentes no trecho Atentados eclodem,
ministérios implodem, crimes ocorrem,
catástrofes explodem (l. 18-20).
II - A função do emprego do dois-pontos na linha 11
é diferente da função do emprego do dois-pontos
na linha 36.
III- O motivo de emprego das vírgulas antes e depois
de arisco (l. 13) é o mesmo que justifica as
vírgulas antes e depois de desnuda-se (l. 26).

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

11. Assinale a alternativa que apresenta a frase equivalente a se um pássaro azul pousar aqui em minha
sacada (l. 09-10), mantendo, portanto, o mesmo significado da frase original.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A) pousando um pássaro azul aqui em minha
sacada
(B) a não ser que um pássaro azul pouse aqui
em minha sacada
(C) tendo um pássaro azul pousado aqui em
minha sacada

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(D) para um pássaro azul pousar aqui em minha
sacada
(E) mesmo que um pássaro azul pouse aqui em
minha sacada
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12. Em qual das passagens do texto destacadas a seguir,
é possível acrescentar-se uma vírgula, sem que se
altere o significado nem a correção gramatical da frase?

16. Considere as afirmativas abaixo.
I - O servidor estável só perderá o cargo em virtude
de sentença judicial transitada em julgado ou
mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.

(A) Após sei (l. 02).
(B) Após fim (l. 16).

II - Quatro meses antes de findo o período de estágio
probatório, será submetida à homologação da
autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que
dispuser a lei ou regulamento, sem prejuízo da
continuidade de apuração dos quesitos assiduidade,
pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento.

(C) Após casa (l. 24).
(D) Após desaprendeu (l. 34).
(E) Após poesia (l. 35).
13. Se andorinhas (l. 30) for passada para o singular,
quantas outras palavras deverão sofrer o mesmo
processo no sexto parágrafo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- Verificado, em qualquer fase do estágio, o desempenho totalmente insatisfatório por duas avaliações
consecutivas, será processada a exoneração do
servidor, observado o disposto em regulamento.

Três.
Quatro.
Cinco.
Seis.
Sete.

Quais estão corretas, tendo em vista a Lei Municipal
n.º 730/94 – Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipais?

14. Considere as afirmativas abaixo, acerca da oração

mas tudo isso é parte da civilização que escolhemos (l. 20-21).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - que pode ser trocado por onde, sem que haja
prejuízo no significado da frase nem da sua correção gramatical.
II - Trocando-se é parte por corresponde, da
seria necessariamente substituído por à.

17. Considere as afirmativas abaixo.

III- Trocando-se escolhemos por optamos, que
passaria, conforme a norma gramatical, a por
que.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

III- O exercício de cargo em comissão ou em função
gratificada não exclui a remuneração por serviço
extraordinário.

15. Considere estes vocábulos acentuados, retirados do
texto: catástrofe – notícia – alguém – inédita –

baterá – água – importância – ninguém – privilégio – notá-la – saída – só – espécie – já.
Apenas um deles se acentua devido a regra que não
se aplica a nenhuma outra palavra da lista. Qual é
esse vocábulo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - O funcionário convocado para o Regime Especial
de Trabalho poderá receber gratificação relativa a
serviço extraordinário.
II - O prefeito determinará, quando não estabelecido
em lei ou regulamento, o horário de expediente
das repartições.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Quais estão corretas, tendo em vista a Lei Municipal
n.º 730/94?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Catástrofe.
Saída.
Baterá.
Alguém.
Água.
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18. Considere as afirmativas abaixo.

20. Considere as seguintes situações.

I - A posse no cargo público dar-se-á no prazo de até
dez dias contados da data da publicação do ato
de nomeação, para os candidatos que se apresentarem em até cinco dias após convocação, quando
deverão prestar declaração de aceite do cargo ou
de desistência.

I - Combater surtos epidêmicos.

II - No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro
cargo, emprego ou função pública e, nos casos
que a Lei indicar, declaração de bens e valores
que constituem seu patrimônio.

Quais constituem justificativa para contratação de
necessidade temporária de excepcional interesse
público, conforme a Lei Municipal n.º 730/94?

II - Atender a situações de calamidade pública.
III- Atender a situações de emergência que vierem a
ser definidas em decreto expedido pelo Prefeito
Municipal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- O prazo para o servidor entrar em exercício é de
três dias, a contar da data da posse.
Quais estão corretas, tendo em vista a Lei Municipal
n.º 730/94?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21. A respeito dos estudos socioeconômicos ou sociais, no
âmbito do Serviço Social, considere as afirmativas
abaixo.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

I - Tais estudos são entendidos como ações significativas no processo de efetivação, garantia e
ampliação de direitos fundamentais e no enfrentamento da questão social.

19. Considere as afirmativas abaixo.

II - Tais estudos pautam-se pela ideia de que o auxílio
público deve ocorrer de forma temporária.

I - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

III- Tais estudos caracterizam-se, sobretudo, pela
dimensão operativa.
IV - Tais estudos são de competência dos assistentes
sociais e seus processos de elaboração são definidos a priori, independentemente dos determinantes
estruturais.

II - O prazo de validade do concurso público será de
até três anos, prorrogável uma vez, por igual
período.

V - É no desenvolvimento do processo do estudo
social que se detectam as condições que as famílias
possuem e os mecanismos de proteção social
disponíveis para que exerçam a sua proteção.

III- A vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público é vedada.
Quais estão corretas, à luz da Constituição Federal?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

Quais estão corretas?

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e V.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e V.
(E) Apenas III, IV e V.
22. A seguridade social, de acordo com a Constituição
Federal de 1988, compreende um conjunto de ações
integradas destinadas a assegurar os direitos relativos
a que áreas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Educação, Segurança e Saúde.
Segurança alimentar, Educação e Assistência Social.
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23. Considere as afirmativas abaixo sobre Controle Social
enquanto direito conquistado pela Constituição Federal de 1988. Assinale as que são V (verdadeiras) ou F
(falsas).

25. Considere as afirmações abaixo, que se referem à
Supervisão em Serviço Social como uma das atribuições do Assistente Social.
I - A supervisão detém a possibilidade de orientar o
aprimoramento da intervenção profissional por
meio da formulação e implementação das políticas sociais.

( ) O Controle Social pretende ampliar a democracia
representativa para a democracia participativa de
base.
( ) O Controle Social promove a solidariedade e construção de parcerias entre o público e o privado.

II - A supervisão, a fim de responder às particularidades, deve levar em conta a separação entre trabalho e formação profissional.

( ) Os Conselhos são espaços de luta e confronto
entre projetos societários antagônicos na disputa
por hegemonia.

III- A supervisão exige a adoção de uma postura
investigativa propositiva de ações e estratégias
direcionadas ao profissional ou à equipe supervisionada.

( ) Os únicos espaços de ação para o exercício do
Controle Social são os Conselhos e as Conferências.

IV - A supervisão de estágio não é atravessada pelas
contradições da realidade social.

( ) As Conferências são eventos realizados periodicamente para discutir as políticas sociais de cada
esfera e propor diretrizes de ação.

V - Não há distinção entre supervisão e assessoria.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – V – F – V.
V – F – V – F – V.
V – F – V – V – V.
V – V – F – F – V.
F – V – F – V – F.

24. De acordo com os preceitos Constitucionais, a construção do SUS norteia-se pelos princípios doutrinários da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

universalidade, equidade e integralidade.
promoção, proteção e recuperação.
integralidade, responsabilidade e equidade.
universalidade, equidade e resolutividade.
universalidade, descentralização e hierarquização.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III, IV e V.

26. Segundo a literatura do Serviço Social, a instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade
que a profissão vai adquirindo na medida em que
___________ objetivos. Ela possibilita que os profissionais objetivem sua ___________ em respostas profissionais. É por meio dessa capacidade, adquirida no
exercício profissional, que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições ___________
e ___________ e as relações interpessoais e sociais
existentes num determinado nível da realidade social:
no nível do cotidiano.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.
(A) concretiza – intencionalidade – objetivas – subjetivas
(B) almeja – ação – reais – concretas
(C) planeja – intervenção – materiais – objetivas
(D) concretiza– intervenção – objetivas – contraditórias
(E) alcança – intervenção – sociais – contraditórias
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27. Abrem-se as possibilidades de ingresso ao Assistente
Social no complexo campo da formulação, gestão e
avaliação de políticas públicas, planos, programas e
projetos sociais, impondo apropriação de conceitos e
procedimentos.

28. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A falta ou a carência de recursos materiais se
constitui em motivo para a perda ou a suspensão
do pátrio poder, independentemente de outros
determinantes.

Numere a primeira coluna de acordo com a segunda,
relacionando os conceitos e procedimentos às suas respectivas descrições.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(B) É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Plano
Programa
Planejamento estratégico
Objetivo
Projeto

(C) A garantia de prioridade compreende a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública.

(1) Indica um conjunto de procedimentos cujos resultados permitem alcançar o objetivo maior.

(D) O pátrio poder será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que
dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles direito de, em caso de discordância,
recorrer à autoridade judiciária competente para a
solução da divergência.

(2) Expressa a intencionalidade da ação planejada,
direcionada para algo não alcançado.
(3) Sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto de ações.
(4) Agrega ao processo a noção de mobilização, de
negociação, de movimento e de recursos de todos
os meios necessários para enfrentar uma situação
complexa.
(5) Documento abrangente e geral que contém estudos, análises e situações necessários à identificação
dos pontos a serem atacados.
Assinale a sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
1
5
3
4

–
–
–
–
–

1
4
2
1
2

–
–
–
–
–

4
3
3
4
5

–
–
–
–
–

2
5
1
2
1

–
–
–
–
–

(E) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da
definição das propostas educacionais.
29. As particularidades da profissão de Assistente Social
na divisão sócio-técnica do trabalho referem-se,
fundamentalmente,

3.
2.
4.
5.
3.

(A) ao mercado de trabalho e às mediações decorrentes da inserção profissional.
(B) à condição de trabalhador autônomo e às efetivas
condições de exercício profissional.
(C) à natureza da profissão e à ruptura com os processos de alienação do seu trabalho.
(D) ao significado social do seu exercício profissional
no processo de produção e reprodução das relações sociais.
(E) à prática profissional e às formas de apreensão
do objeto profissional.
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30. Os processos de trabalhos em que se inserem os
Assistentes Sociais implicam a transformação do
objeto profissional por meio de um conjunto de
conhecimentos e instrumentos que conduzem a um
resultado material ou social. Nesse contexto, considere as seguintes afirmações.

32. No que se refere à avaliação de Políticas Sociais,
numa perspectiva teórico-crítica, assinale, abaixo, a
alternativa correta.
(A) Os objetivos das políticas e programas devem
atender à efetividade e eficácia dos seus programas.
(B) Cada tipo de avaliação requer um conjunto de
métodos, técnicas e instrumentos.

I - As necessidades sociais dos sujeitos são transformadas em demandas profissionais, as quais
sofrem determinações das instituições empregadoras.

(C) A avaliação deve considerar todas as etapas do
processo: início, meio e fim.
(D) A avaliação orienta em que medida as políticas e
programas sociais conseguem garantir direitos e
reduzir desigualdades.

II - O trabalho do Assistente Social possui apenas
valor de uso em detrimento do valor de troca.
III- O objeto de trabalho determina como se dá o
processamento do trabalho profissional.

(E) A avaliação deve considerar que todas as etapas
são fundamentais para a resolução dos problemas
a serem enfrentados pelos programas e projetos
sociais propostos.

IV - Pressupõem competências teóricas, metodológicas, éticas, políticas e técnico-operativas para a
realização do trabalho profissional.

33. Sobre a concepção de direitos sociais, em sua relação com as expressões da questão social, objeto de
trabalho profissional, assinale com V (verdadeiro) ou
F (falso) as alternativas abaixo.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas IV.
Apenas I e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

( ) Os direitos sociais promovem a superação das
desigualdades sociais.

31. Com relação ao projeto ético-político do Serviço Social,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Está relacionado à explicitação de princípios e
valores éticos e também políticos, da profissão.
(B) Está ancorado numa matriz teórico-metodológica,
que tem como referência a teoria social crítica.
(C) Representa o posicionamento da categoria em
relação à ordem vigente, através de suas instâncias político-organizativas.
(D) Representa um projeto profissional que não é
hegemônico na categoria, frente às diferentes
concepções teóricas e o pluralismo de ideias
presentes na categoria.
(E) Materializa o processo sócio-histórico da profissão.
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( ) A luta por direitos sociais representa a possibilidade de socialização da política.
( ) A totalidade da vida social dos sujeitos e as
expressões da questão social se efetivam como
direitos sociais.
( ) Os direitos sociais são estratégias de enfrentamento da questão social resultantes da articulação
das classes sociais e do Estado.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V.
V – V – F – F.
V – F – F – V.
F – F – V – V.
V – V – V – F.
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34. Segundo a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, os
instrumentos da gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da Política
de Assistência Social e do Sistema Único da Assistência
Social, nas três esferas de governo.

37. A opção pela liberdade como um dos princípios
fundamentais do Código de Ética Profissional dos
Assistentes Sociais significa reconhecer
(A) o direito à liberdade individual como meio de
conquista de direitos sociais.

Considere os instrumentos abaixo.

(B) o direito ao acesso aos serviços de qualidade
prestados à população.

I - O Plano de Assistência Social (PAS).

(C) o direito à liberdade de expressão e a eliminação
de todas as formas de preconceito.

II - O orçamento e o financiamento.
III- A gestão da Informação.

(D) a equidade e a justiça social como valores universais.

IV - O monitoramento e a avaliação.
V - O relatório anual da gestão.

(E) a autonomia, a emancipação e a plena expansão
dos indivíduos sociais e de seus direitos.

Quais são os instrumentos de gestão?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38. No que se refere aos fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social Brasileiro, é correto afirmar
que a primeira matriz teórica e metodológica da
profissão com vista à sua qualificação técnica foi a

Apenas I e IV
Apenas I, II e V.
Apenas II, III e IV.
Apenas II, IV e V.
I, II, III, IV e V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35. De acordo com a base de organização do Sistema Único
de Assistência Social – SUAS, constitui-se como um dos
eixos estruturantes a matricialidade sociofamiliar, que
se refere
(A) à responsabilidade da família como núcleo social
fundamental para proteção de seus membros.

Doutrina Social da Igreja.
Teoria Social Crítica.
Teoria Social Positivista.
Teoria da Fenomenologia.
Teoria Própria da Profissão.

39. Assinale, abaixo, o que NÃO constitui competência
dos Conselhos Municipais da Assistência Social.

(B) à responsabilização exclusiva da família na provisão dos mínimos sociais.

(A) Divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais.

(C) à focalização das ações na família para atender a
situações de riscos dos seus segmentos.

(B) Convocar as Conferências Municipais de Assistência Social.

(D) ao atendimento das vulnerabilidades e riscos sociais, conforme preconiza a Política de Assistência
Social.

(C) Elaborar o Plano de Ação da Assistência Social do
Município.
(D) Apreciar e aprovar a proposta orçamentária de
recursos destinados à Assistência Social.

(E) à centralidade da família como núcleo social fundamental para efetivação das ações e serviços da
política de Assistência Social.
36. Segundo a Política Nacional de Assistência, são considerados serviços de proteção especial de média complexidade

(E) Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações
de Assistência Social.
40. Segundo o Estatuto do Idoso assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Prevê o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos, públicos e privados,
prestadores de serviços à população.

(A) as casas de passagem.
(B) os centros de referência de assistência social.
(C) os centros de convivência para idosos.
(D) os serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária de 06 a 24 anos.
(E) os serviços de habilitação e reabilitação na comunidade de pessoas com deficiência.

(B) Viabiliza formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.
(C) Garante o acesso à rede de serviços de saúde e
de assistência social local, de acordo com a disponibilidade de serviços.
(D) Prioriza a convivência familiar em relação ao
asilamento.
(E) Considera idosa a pessoa com 60 anos ou mais.
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