15.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) A
primeira comemoração da maior festa
religiosa de Porteiras ocorre em 1934,
realizada pela Professora Maria do Carmo
Simplício. Em reconhecimento ao feito, em
2005 a cidade homenageou a professora:

ASSISTENTE SOCIAL

16. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O
estudo social, a perícia social, o laudo
social e o parecer social fazem parte de
uma metodologia de trabalho de domínio
específico e exclusivo do Assistente Social.
Sobre esses instrumentos de intervenção
profissional, marque a alternativa correta,
associando as colunas.

A) Nomeando a principal avenida da cidade com
o nome de Professora Maria do Carmo
Simplício;
B) Estabelecendo o aniversário da Professora
Maria do Carmo Simplício como feriado
municipal;

1 – Estudo Social
2 – Perícia Social
3 – Laudo Social

C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e
nomeando-a de Biblioteca Professora Maria
do Carmo Simplício;

4 – Parecer Social

D) O município criou em 2005 a Escola
Profissionalizante Professora Maria do
Carmo Simplício em homenagem a primeira
realizadora da maior festa religiosa da
cidade;

(

) Trata-se de exposição e manifestação
sucinta, enfocando-se objetivamente a
questão ou situação social analisada e os
objetivos
do
trabalho
solicitado
e
apresentado; a análise da situação,
referenciada em fundamentos teóricos, éticos
e técnicos, inerentes ao Serviço Social –
portanto, com base em estudo rigoroso e
fundamentado e uma finalização, de caráter
conclusivo ou indicativo.

(

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

E) O município de Porteiras criou em 2005 o
museu Professora Maria do Carmo
Simplício.

( ) Se trata de estudo e parecer cuja finalidade
é subsidiar uma decisão, via de regra,
judicial. É realizada por meio do estudo
social e implica na elaboração de um laudo e
emissão de um parecer.
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( ) “Documento resultante do processo de
perícia social” (Mioto, 2001:156) ele
apresenta o registro das informações mais
significativas do estudo e da análise
realizada, e o parecer social. Não necessita
expressar o detalhamento dos conteúdos do
estudo realizado, o qual deve ser
documentado por meio de registros diversos
e permanecer arquivado no espaço de
trabalho profissional.

E) Observação sensível

A) 3, 2, 1, 4

A) Atribuição Privativa do Assistente Social

B) 1, 4, 3, 2

B) Competência do Assistente Social

C) 2, 1, 4, 3

C) Competência do Conselho Federal de Serviço

18. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De
acordo com a Lei 8662/93, a realização de
estudos socioeconômicos com os usuários
para fins de benefícios e serviços sociais
junto a órgãos da administração pública
direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades, constitui:

D) 4, 1, 2, 3

Social

E) 4, 2, 1, 3

D) Competência dos Conselhos Regionais de
Serviço Social
E) Dever do assistente Social nas suas relações

17. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A
definição
“Documento
específico
elaborado por Assistente Social, que se
traduz na apresentação descritiva e
interpretativa de uma situação ou
expressão da questão social, enquanto
objeto de intervenção desse profissional,
no seu cotidiano laborativo. Via de regra
esse documento deve apresentar o objeto
de estudo, os sujeitos envolvidos e a
finalidade a qual se destina, os
procedimentos utilizados, um breve
histórico, desenvolvimento e análise da
situação” (CFESS, 2010), refere-se ao (a):

com os usuários

19. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
o processo de institucionalização e
legitimação do Serviço Social no Brasil,
julgue (V) para afirmativa verdadeira e
(F) para falsa e assinale a alternativa que
apresenta sequência correta.
( ) Em 1932, foi criado o Centro de Estudos e
Ação Social (CEAS).
( ) Os objetivos do Centro de Estudos e Ação
Social (CEAS) era difundir a doutrina e a
ação social da igreja.

A) Relatório social
B) Entrevista social

( ) Nesse período, a questão social é vista a
partir do pensamento social da igreja, como
questão moral, como um conjunto de
problemas sob a responsabilidade individual

C) Visita domiciliar
D) Parecer social
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dos sujeitos que os vivenciam embora
situados dentro de relações capitalistas.
Trata-se de um enfoque conservador,
individualista, psicologizante e moralizador,
que necessita para o seu enfrentamento de
uma pedagogia psicossocial, que encontrará
no Serviço Social, efetivas possibilidades de
desenvolvimento.

representando um marco decisivo no
desencadeamento de processo de revisão
crítica do Serviço Social. Emergiu na
segunda
metade
dos
anos
1960,
prolongando-se por uma década, tendo
sido um fenômeno tipicamente latino
americano. O Texto acima define o (a):
A) Ecletismo

( ) Em 1942, foi inaugurada a primeira escola
de Serviço Social do país.

B) Messianismo
C) Neotomismo

A) V, V, V, F

D) Positivismo

B) F, V, V, F

E) Movimento de Reconceituação

C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
22.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Constitui um dos princípios fundamentais
do Código de Ética do Assistente Social:

E) F, V, V, V

20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os
referenciais que orientaram o pensamento
e a ação do emergente Serviço Social
brasileiro tem sua fonte no (a):

A) Defesa intransigente dos direitos humanos e
aceitação do arbítrio e do autoritarismo.
B) Garantia do ecletismo, através do respeito às
correntes
profissionais
democráticas
existentes e suas expressões teóricas, e
descompromisso
com
o
constante
aprimoramento profissional.

A) Doutrina social da igreja, no ideário francobelga de ação social e no pensamento de São
Tomás de Aquino: o tomismo e o
neotomismo.

C) Articulação com os movimentos de outras
categorias profissionais que partilhem dos
princípios deste código e com a luta geral
dos/as trabalhadores/as.

B) Ideário liberal e marxista.
C) Positivismo, fenomenologia e no ideário
liberal.

E) Pensamento de São Tomás de Aquino,
ideário liberal e no marxismo.

D) Posicionamento em favor da equidade e
justiça social, que assegure parcialidade de
acesso aos bens e serviços relativos aos
programas e políticas sociais, bem como sua
gestão democrática.

21.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Caracteriza-se pela contestação ao
tradicionalismo
profissional,

E) Opção por um projeto profissional vinculado
ao processo de desconstrução de uma nova
ordem societária, sem dominação, exploração
de classe, etnia e gênero.

D) Doutrina social da igreja e no marxismo.
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23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018)
acordo com o Código de Ética
Assistente Social, artigo 3°, alínea
“utilizar seu número de registro
Conselho Regional no exercício
Profissão”, constitui:

De
do
b,
no
da

respectivamente, as competências e
atribuições privativas do Assistente Social.
Considerando o disposto nesses artigos,
utilize:
1 – Para identificar as competências
2 – Para identificar as atribuições privativas

A) Princípio fundamental
B) Direito do Assistente Social

(

) Orientar indivíduos e grupos de diferentes
segmentos sociais no sentido de identificar
recursos e de fazer uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos.

(

) Ocupar cargos e funções de direção e
fiscalização da gestão financeira em órgãos e
entidades representativas da categoria
profissional.

C) Competência do Assistente Social
D) Dever do Assistente Social
E) Atribuição privativa do Assistente Social

24.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Conforme o Código de Ética do Assistente
Social, artigo 33, parágrafo 2°, “Em caso
de
_________________________
do
exercício profissional, além dos editais e
das comunicações feitas às autoridades
competentes interessadas no assunto,
proceder-se-á a apreensão da carteira e
cédula de identidade profissional do
infrator/a”.
Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna.

( ) Planejar, organizar e administrar programas
e projetos em Unidade de Serviço Social.
( ) Prestar assessoria e apoio aos movimentos
sociais em matéria relacionada às políticas
sociais, no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade.
Assinale a alternativa
correlação correta.

que

apresenta

A) 1 – 1 – 2 – 1

A) Cassação

B) 1 – 2 – 2 – 1

B) Suspensão

C) 2 – 1 – 2 – 1

C) Multa

D) 2 – 2 – 1 – 2

D) Advertência pública

E) 1 – 1 – 1 – 2

E) Advertência reservada
26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Dadas
às afirmativas:

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A Lei
de Regulamentação da profissão de
Assistente Social, traz nos artigos 4° e 5°,

I – A guarda destina-se a regularizar a posse de
fato, podendo ser deferida, liminar ou
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incidentalmente, nos procedimentos de tutela
ou adoção, incluindo no de adoção por
estrangeiros.

28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Tendo
como base a NOB/SUAS, assinale a
alternativa que NÃO constitui uma das
seguranças afiançadas pelo SUAS.

II – A guarda confere à criança ou adolescente a
condição de dependente, para todos os fins e
efeitos de direito, inclusive previdenciários.

A) Renda
B) Convívio ou vivência familiar, comunitária e
social

III – A guarda não poderá ser revogada.

C) Inserção no mercado
planejamento familiar

IV – A guarda obriga a prestação de assistência
material, moral e educacional à criança ou
adolescente, conferindo o seu detentor o
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos
pais.

de

trabalho

e

D) Desenvolvimento de autonomia
E) Acolhida

De acordo com a subseção II, intitulada “Da
Guarda”, previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente, assinale a alternativa que
apresenta os itens INCORRETOS.
A) I, II e IV

29.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Considerando o artigo 64, parágrafo 2°, da
NOB/SUAS,
a
capacidade
de
referenciamento de um CRAS está
relacionada:

B) II e IV

I - À estrutura física da unidade.

C) I e III

II – Ao número de famílias do território.

D) II e III

III – As vulnerabilidades e riscos sociais
presentes no território.

E) I e IV

IV – À quantidade de profissionais que atuam
na unidade, conforme referência da NOB
RH.

27.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Considerando a NOB/SUAS, são diretrizes
estruturantes da gestão do SUAS,
EXCETO:

Assinale a alternativa que apresenta os
itens corretos:

A) Territorialização

A) I, II e III, apenas

B) Matricialidade sociofamiliar

B) I, II e IV, apenas

C) Financiamento partilhado entre União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

C) II, III e IV, apenas

D) Controle social e participação popular.

E) III e IV, apenas

D) I e IV, apenas

E) Execução de projetos de enfrentamento da
pobreza.
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30. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A Lei
que instituiu a Política Nacional do Idoso,
foi a:

B) Até R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) e
R$ 89,00 (oitenta e nove reais),
respectivamente.
C) Até R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)
e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais),
respectivamente.

A) 8.069/1990
B) 10.216/2001
C) 8.842/1994

D) Até R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e R$
168,00 (cento e sessenta e oito reais),
respectivamente.

D) 11.346/2006
E) 12.852/2013

E) Até R$ 83,00 (oitenta e três reais) e R$
170,00
(cento
e
setenta
reais),
respectivamente.

31.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Conforme o artigo 4° do Decreto
5.209/2004, constituem objetivos básicos
do Programa Bolsa Família, em relação
aos seus beneficiários, EXCETO:

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os
benefícios
eventuais
são
provisões
suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do SUAS e são
prestados aos cidadãos e às famílias em
virtude de algumas situações. São
situações previstas na LOAS, EXCETO:

A) Promover
a
intersetorialidade,
a
complementaridade, e a sinergia das ações
sociais do Poder Público.
B) Promover o acesso à rede de serviços
públicos, em especial, de saúde, educação e
assistência social.

A) Nascimento

C) Combater a pobreza.

C) Participação em movimentos sociais

D) Estimular a emancipação sustentada das
famílias que vivem em situação de pobreza e
extrema pobreza.

D) Situações de vulnerabilidade

B) Morte

E) Calamidade pública

E) Promover a segurança da acolhida.
34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre
os conceitos de vigilância sanitária,
vigilância epidemiológica e saúde do
trabalhador relacione as colunas e assinale
a alternativa que apresenta a sequência
correta.

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De
acordo com o Decreto 5.209/2004, o
Programa Bolsa Família atenderá às
famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza, caracterizadas pela
renda familiar mensal per capita de:

1 – Vigilância sanitária

A) Até R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e R$
70,00 (setenta reais), respectivamente.

2 – Vigilância epidemiológica
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3 – Saúde do trabalhador
(

(

(

assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

) Conjunto de atividades que se destina,
através
das
ações
de
vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa a recuperação
e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho.

( ) A composição de cada um dos NASF será
definida pelos gestores municipais, seguindo
os critérios e prioridade identificados a partir
dos
dados
epidemiológicos
e
das
necessidades locais e das equipes de saúde
que serão apoiadas.
( ) Define-se que cada NASF 2 realize suas
atividades vinculadas a, no mínimo, 5 (cinco)
equipes de Saúde da Família e no máximo 9
(nove) equipes de Saúde da Família.

) Conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, da produção e circulação
de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.

( ) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família –
NASF, foram criados com o objetivo de
ampliar a abrangência e o escopo das ações
de atenção secundária, bem como sua
resolubilidade.

) Conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes
e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos.

( ) A responsabilização compartilhada entre a
equipe do NASF e as equipes de saúde da
família/equipes de atenção básica para
populações específicas prevê a revisão da
prática do encaminhamento com base nos
processos de referência e contra-referência,
ampliando-a para um processo de
compartilhamento
de
casos
e
acompanhamento
longitudinal
de
responsabilidade das equipes de atenção
básica, atuando no fortalecimento de seus
princípios e no papel de coordenação do
cuidado nas redes de atenção à saúde.

A) 1 – 3 – 2
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 2 – 1
D) 3 – 1 – 2
E) 2 – 1 – 3

A) F, V, F, F

35.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Conforme a Portaria 2488/2011, no que se
refere ao Núcleo de Apoio à Saúde da
Família – NASF, julgue (V) para
afirmativa verdadeira e (F) para falsa e

B) F, V, V, V
C) V, F, F, F
D) F, V, F, V
E) V, F, F, V
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36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De
acordo com a Lei 10.216/2001, no que se
refere à internação é INCORRETO
afirmar:

conservadorismo profissional., no contexto
de oposição e luta entre projetos profissionais
que antecederam o III CBAS de 1979. Esse
Código, apesar de clamar pelo “bem
comum”, exigia “a ação disciplinadora do
Estado, conferindo-lhe o direito de dispor
sobre as atividades profissionais”, no
contexto da ditadura militar no Brasil.

A) O término da internação voluntária dar-se-á
por solicitação escrita da família.
B) A internação psiquiátrica somente será
realizada
mediante
laudo
médico
circunstanciado que caracterize os seus
motivos.

( ) Expressa a estreita vinculação do Serviço
Social com a doutrina social da Igreja
Católica – era extremamente doutrinário e
subordinado aos dogmas religiosos.

C) A internação compulsória é determinada, de
acordo com a legislação vigente, pelo juiz
competente, que levará em conta as
condições de segurança do estabelecimento,
quanto à salvaguarda do paciente, dos demais
internados e funcionários.

( ) Revelou traços de renovação profissional no
contexto da modernização conservadora
posta pela autocracia burguesa – introduziu
alguns valores liberais, sem romper coma
base filosófica neotomista e funcionalista.

D) A pessoa que solicita voluntariamente sua
internação, ou que a consente, deve assinar,
no momento da admissão, uma declaração de
que optou por esse regime de tratamento.

A) 2 – 1 – 3
B) 3 – 1 – 2

E) A internação voluntária ou involuntária
somente será autorizada por médico
devidamente registrado no Conselho regional
de Medicina – CRM do estado onde se
localize o estabelecimento.

C) 3 – 2 – 1
D) 1 – 3 – 2
E) 2 – 3 – 1

37.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Correlacione as características dos códigos
de ética abaixo, de acordo com o ano de
sua publicação e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De
acordo com a Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS, o Benefício de Prestação
Continuada será cancelado quando:

2 – 1965

A) Constatar-se irregularidade na sua concessão
ou utilização
B) O beneficiário casar

3 – 1975

C) Os descendentes completarem maior idade

( ) Suprimiu as referências democrático-liberais
do Código anterior, configurando-se como
uma das expressões de reatualização do

D) O beneficiário completar 21 anos

1 – 1947
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E) O beneficiário estiver em condição de
acolhimento em instituições de longa
permanência.

41.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Considerando o Movimento de Reforma
Psiquiátrica, julgue (V) para afirmativa
verdadeira e (F) para falsa.

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O
primeiro Código de Ética a romper com a
neutralidade e o conservadorismo,
considerado um grande avanço no que
tange a ética profissional e a defesa dos
direitos sociais, foi o Código de:

(

( ) O Projeto de Lei de 1995 do Deputado Paulo
Delgado, que dispõe sobre a substituição
progressiva dos manicômios por serviços
psiquiátricos alternativos, é um marco
histórico da luta antimanicomial, do
movimento de institucionalização da
psiquiatria tradicional

A) 1986
B) 1993
C) 1975
D) 1972

( ) Nos início dos anos 1990 as conquistas do
Movimento de Reforma Psiquiátrica
permitiram a expansão de serviços
psiquiátricos
alternativos
através
da
contratação
ou
financiamento
de
atendimentos não-manicomiais.

E) 1982

40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Em
conformidade com a Lei 13.146/2015, as
ações e os serviços de saúde pública
destinados à pessoa com deficiência devem
assegurar, dentre outros:

( ) No Brasil, nos anos 1970, os militantes de
várias correntes de psiquiatrias e psicologias
alternativas se reuniram no movimento dos
trabalhadores de saúde mental e organizaram
congressos em níveis regionais e até
nacionais, dos quais, na década de 1980, se
originou o Movimento de Reforma
Psiquiátrica.

A) Atenção sexual e reprodutiva, não incluindo
o direito à fertilização assistida.
B) Campanhas de vacinação.
C) Articulação intersetorial na implementação
de políticas públicas.
D) Possibilidade
de
participação
organizações da sociedade civil.

) Os Centros de Atenção Psicossocial –
CAPS, é um dos serviços psiquiátricos
alternativos.

Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

de

A) V – F – V – V

E) Informação adequada e não acessível à
pessoa com deficiência e a seus familiares
sobre sua condição de saúde.

B) V – V – V – F
C) F – F – V – V
D) V – F – V – F
E) F – V – F – V
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42.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Considerando o artigo 28 da Lei
13146/2015, analise a questão e as
afirmativas abaixo.
No que se refere à educação, incumbe ao
Poder
Público
assegurar,
criar,
desenvolver, implementar, incentivar,
acompanhar e avaliar, dentre outros:

prioridade na aquisição de imóvel para
moradia própria, observado o seguinte:
I – Reserva de, no mínimo 10% (dez por cento)
das unidades habitacionais para pessoa com
deficiência.
II – Disponibilização de equipamentos urbanos
comunitários acessíveis.
III – Em caso de edificação multifamiliar,
garantia de acessibilidade nas áreas de uso
comum e nas unidades habitacionais no piso
térreo e de acessibilidade ou de adaptação
razoável nos demais pisos.

I – Oferta de profissionais de apoio escolar.
II – Oferta de educação bilíngue, em Braile
como primeira língua e na modalidade de
libras como segunda língua, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas.

IV – Elaboração de especificações técnicas no
projeto que permitam a instalação de
elevadores.

III – Sistema educacional inclusivo em todos os
níveis e modalidades, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida.

Assinale a alternativa que apresenta os
itens corretos.

IV – Articulação intersetorial na implementação
de políticas públicas.

A) I, II e III

Assinale a alternativa que apresenta os
itens corretos.

B) II, III e IV
C) I e II

A) I, II e III

D) I, II, III e IV

B) I, II, III e IV

E) I, II e IV

C) II e III
D) I e II
E) I, III e IV

44. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Para a
candidatura a membro do Conselho
Tutelar, serão exigidos os seguintes
requisitos:

43. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De
acordo com a Lei 13146/2015, analise a
questão e as afirmativas abaixo.

A) Reconhecida idoneidade moral, idade
superior a 21 (vinte e um) anos e residir no
Município.

Nos programas habitacionais, públicos ou
subsidiados com recursos públicos, a pessoa
com deficiência ou o seu responsável goza de

B) Reconhecida idoneidade moral, Idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e residir no
Município.
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C) Reconhecida idoneidade moral, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e ter
nacionalidade brasileira.
D) Reconhecida idoneidade moral, idade igual
ou superior a 16 (dezesseis) anos e residir no
Estado.
E) Reconhecida idoneidade moral, idade igual
ou superior a 21 (vinte e um) anos e ter
nacionalidade brasileira.

45. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os
serviços de ______________________ são
aqueles que garantem proteção integral –
moradia, alimentação, higienização e
trabalho protegido para famílias e
indivíduos que se encontram sem
referência, e, ou, em situação de ameaça,
necessitando ser retirados de seu núcleo
familiar e, ou, comunitário.
Considerando a Política Nacional de
Assistência Social – PNAS, assinale a
alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
A) Proteção social especial de alta complexidade
B) Atenção secundária
C) Proteção social básica
D) Proteção

social

especial

de

média

complexidade
E) Vigilância social
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