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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. São competências do Assistente Social:
a) Coordenar seminários, encontros, congressos e

eventos assemelhados sobre assuntos de
Serviço Social.

b) Assessoria e consultoria e órgãos da
Administração Pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades, em
matéria de Serviço Social.

c) Planejar, organizar e administrar benefícios e
Serviços Sociais.

d) Treinamento, avaliação e supervisão direta de
estagiários de Serviço Social.

2. No segundo momento da reconceituação do
Serviço Social, qual é a concepção de homem e
sociedade subjacente à prática profissional do
Serviço Social?

a) O homem é considerado um ser marginalizado,
assistido, incapaz de produzir mudanças e a
sociedade é abstrata, harmônica e equilibrada.

b) O homem é considerado objeto de sua ação,
integrado à sua realidade, concreto, porém
estável e a sociedade é equilibrada, dando
ênfase ao funcionamento social, bem como ao
bem estar social.

c) O homem é considerado um ser que sente, age,
conhece e quer - é o sujeito de sua ação e a
sociedade é concreta e determinada,
historicamente em constantes transformações
geradas pelas contradições e lutas entre classes
sociais.

d) As alternativas a e b estão corretas.

3. Ao conjunto coerente e afirmativo da intervenção
do Estado, em direção à garantia de direitos
sociais, dá-se o nome de:

a) Movimentos sociais.
b) Políticas sociais.
c) Ação social.
d) Transformação social.

4. Benefícios eventuais são provisões
suplementares e provisórias, prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento,
morte, situações de vulnerabilidade temporária e
de calamidade pública. O benefício eventual
deve atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes
princípios, exceto o de:

a) Afirmação dos benefícios eventuais como direito
relativo à cidadania.

b) Vinculação de comprovações complexas de
pobreza, que estigmatizam os benefícios, os
beneficiários e a política de assistência social.

c) Integração à rede de serviços socioassistenciais,
com vistas ao atendimento das necessidades
humanas básicas.

d) Adoção de critérios de elegibilidade em
consonância com a Política Nacional de
Assistência Social – PNAS.

5. Com base no ECA, assinale a alternativa
incorreta. A criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes:

a) Direito de organização e participação em
entidades estudantis.

b) Acesso à escola pública e gratuita próxima de
sua residência, no raio máximo de 3 km.

c) Direito de ser respeitado por seus
educadores.

d) Direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares
superiores.

6. O apoio matricial é um arranjo na
organização dos serviços que complementam
a atenção á saúde na rede pública. Está
relacionado a que instância de atendimento:

a) Unidade Básica de Saúde.
b) Equipe de Referência do Programa Saúde da

Família.
c) Centro de Saúde Especializado.
d) Clínica ampliada.

7. “Instrumento de gestão de todos os recursos
destinados ao financiamento das ações de
assistência, tendo como base a Política e o
Plano Plurianual de Assistência Social, com
orientação e controle dos respectivos
conselhos”. Trata-se de:

a) Plano de Assistência Social.
b) Plano Plurianual de Assistência Social.
c) Fundo de Assistência Social.
d) Conselho de Assistência Social.

8. Segundo a LOAS, compete ao Conselho
Nacional de Assistência Social:

I. Coordenar e articular as ações no campo de
assistência social.

II. Aprovar a Política Nacional de Assistência
Social.

III. Normatizar as ações e regular a prestação de
serviços de natureza pública e privada no
campo da assistência social.

IV. Fixar normas para a concessão de registros e
certificado de fins filantrópicos às entidades
privadas prestadoras de serviços e
assessoramento de assistência social.

V. Elaborar e encaminhar a proposta
orçamentária de assistência social em
conjunto com as demais áreas da Seguridade
Social;
Assinale a alternativa correta:

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
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9. A comunidade formada pelos pais ou qualquer
deles e seus descendentes, segundo o ECA
caracteriza:

a) Família de vínculo.
b) Família natural.
c) Família ampliada.
d) Família extensa.

10. A Política Nacional do Idoso caracteriza o (a)
agressor (a) do idoso com as seguintes
informações abaixo, assinale a opção incorreta:

a) É um filho dependente financeiramente de seus
pais de idade avançada.

b) É alguém que sente ciúmes do idoso porque
com ele mantinha vínculos afetivos frouxos, que
abandonou a família ou muito agressivo e
violento no passado.

c) É um cuidador com problema de isolamento
social ou de transtornos mentais.

d) Ele vive na mesma casa com a vítima.

11. De quem é a competência de executar os
projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo
a parceria com organizações da sociedade civil?

a) A União.
b) Aos Estados.
c) Aos Municípios.
d) A União e aos Estados.

12. Os Direitos Sociais, enquanto obrigação do
estado são rejeitados pela lógica:

a) Liberal.
b) Marxista.
c) Neoliberal.
d) Comunista.

13. Analise os itens abaixo:

I- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento,
sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas
e rurais;

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

Dos itens acima, são consideradas diretrizes da
assistência social:

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Ambos.
d) Nenhum.

14. “Defesa intransigente dos direitos humanos e
recusa do arbítrio e do autoritarismo e contribuir
para a viabilização da participação efetiva da
população usuária nas decisões institucionais”.
Esta afirmativa é considerada pelo Código de
Ética profissional como:

a) Princípio e dever.
b) Direito e princípio.
c) Dever e direito.
d) Direito e dever.

15. A assistência social rege-se pelos seguintes
princípios:
I- divulgação ampla dos benefícios, serviços,

programas e projetos assistenciais, bem
como dos recursos oferecidos pelo Poder
Público e dos critérios para sua concessão;
II - respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, vedando-
se qualquer comprovação vexatória de
necessidade;
III- centralização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas;
IV- supremacia do atendimento às
necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica;
V- igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais.
Esses itens:

a) Somente quatro dos itens estão corretos.
b) Somente três dos itens estão corretos.
c) Somente dois dos itens estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.

16. A que se refere a Lei Federal nº 12.435 de 06
de julho de 2011 sobre a Política Nacional de
Assistência Social. Assinale a alternativa
correta:

a) Dispõe sobre a caracterização das entidades
assistenciais.

b) Dispõe sobre a organização da Assistência
Social.

c) Dispõe sobre alterações nas Proteções
Sociais afiançadas em lei.

d) Dispõe sobre ao funcionamento da
Assistência Social.

17. A política nacional do idoso reger-se-á pelos
seguintes princípios, exceto:

a) O processo de envelhecimento diz respeito à
sociedade em geral, devendo ser objeto de
conhecimento e informação para todos.

b) Descentralização político-administrativa.
c) O idoso deve ser o principal agente e o

destinatário das transformações a serem
efetivadas através desta política.

d) As diferenças econômicas, sociais, regionais
e, particularmente, as contradições entre o
meio rural e o urbano do Brasil deverão ser
observadas pelos poderes públicos e pela
sociedade em geral, na aplicação desta lei.

18. É a base fundamental à construção do Plano
de Assistência Social:

a) O conhecimento da realidade.
b) Residir na região.
c) Verba coerente com a realidade.
d) Profissionais disponíveis para a execução.
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19. A assistência social organiza-se por quais tipos
de proteção?

a) Proteção social básica e proteção social
especial.

b) Proteção social básica e proteção social
especifica.

c) Proteção social básica e proteção social
principal.

d) Proteção social especial e proteção social
especifica.

20. Analise as afirmativas abaixo, identifique se
estão certas ou erradas e indique a alternativa
correspondente:

I. A assistência social significou a gênese da
intervenção social do Estado moderno.

II. A política assistencial constitui a forma ancestral
da política social.

III. A assistência social nasceu como prática social
espontânea das redes de solidariedade
comunitária e societal.
Assinale a alternativa correta:

a) certa - errada- certa.
b) errada - errada- certa.
c) errada - certa- certa.
d) certa - certa- certa.

21. O SUAS admite quantos tipos de Gestão?
a) Dois.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.

22. O tema “Consolidar o SUAS e valorizar seus
trabalhadores” caracterizou uma das
Conferências Nacionais de Assistência Social
realizadas extraordinariamente a cada dois anos.
Diz respeito a qual delas:

a) IV Conferência Nacional de Assistência Social.
b) VI Conferência Nacional de Assistência Social.
c) VII Conferência Nacional de Assistência Social.
d) VIII Conferência Nacional de Assistência Social.

23. Podemos dizer que o Serviço Social nasceu por
influência direta:

a) Da ditadura militar.
b) Das necessidades socioculturais.
c) Da igreja católica.
d) Da população em geral.

24. O Assistente Social deve ter conhecimento de
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em
vigor instituiu uma nova concepção de educação
infantil ao incluir no sistema educacional:

a) O atendimento integral de crianças de 0 a 3 anos
nas creches.

b) A pré-escola como espaço de superação da
carência cultural das crianças.

c) A pré-escola como espaço compensatório para
inserção na escolarização formal.

d) As creches como espaço para guarda das
crianças em idade vulnerável.

25. A tutela será deferida, nos termos da lei civil,
a pessoa de até:

a) 14 anos incompletos.
b) 16 anos incompletos.
c) 18 anos incompletos.
d) 21 anos incompletos.

26. O artigo 14º do ECA, indica que:
a) O SUS promoverá campanhas de higiene e

de amamentação, para que as crianças não
padeçam com a diarreia.

b) O SUS promoverá campanhas e programas
de assistência à gestante e à nutriz.

c) O INSS é órgão responsável pela saúde de
toda a criança e de todo o adolescente.

d) O SUS promoverá programas de assistência
médica e odontológica para a prevenção das
enfermidades que ordinariamente afetam a
população infantil, e campanhas de educação
sanitária para pais, educadores e alunos.

27. De acordo com a Lei nº 8.742/93. As crianças
e os adolescentes em situação de trabalho
deverão ser identificados e ter os seus dados
inseridos no:

a) Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, com a devida identificação
das situações de trabalho infantil.

b) Cadastro Único para Programas Sociais da
União, com a devida identificação das
situações de trabalho infantil.

c) Cadastro Único de Programas Sociais
Nacionais, com a devida identificação das
situações de trabalho infantil.

d) Cadastro Unificado da União de Programas
Sociais, com a devida identificação das
situações de trabalho infantil.

28. As diretrizes do trabalho da Assistência
Social, de acordo com os textos da Lei
Orgânica da Assistência Social, são:

a) Amparo, proteção e direitos sociais.
b) Universalização, fiscalização e dignidade

humana.
c) Participação, proteção e acompanhamento

social.
d) Descentralização, controle social e

responsabilidade do estado.

29. O Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) tem sede e foro em qual região?

a) Na cidade de São Paulo.
b) No Distrito Federal.
c) Na capital de cada estado.
d) Na cidade do Rio de Janeiro.

30. As áreas de Assistência Social, de Saúde e
de Previdência Social integram o sistema:

a) De atenção aos carentes no Brasil.
b) De atenção aos trabalhadores no Brasil.
c) De seguridade social no Brasil.
d) De Segurança e Administração Pública no

Brasil.
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31. Não é um dos tipos de penalidades aplicáveis ao
Assistente Social, segundo consta em seu
Código de Ética:

a) Cassação do registro profissional.
b) Advertência pública.
c) Detenção.
d) Advertência reservada.

32. Historicamente, os estudos demográficos
abordam a família como:

a) Núcleo conjugal composto do casal e seus filhos
nos limites de um domicílio comum.

b) Grupo ampliado baseado no status presente nos
arranjos cotidianos.

c) União sócio-biológica diversificada que extrapola
as fronteiras de domicílio.

d) Agência autoritária socializadora e formadora da
personalidade dos indivíduos.

33. É assegurado à gestante, através do Sistema
Único de Saúde, o atendimento pré e
perinatal. Dessa forma marque o item errôneo.

a) Incumbe ao poder público propiciar apoio
alimentar à gestante e à nutriz que dele
necessitem.

b) Incumbe ao poder público proporcionar
assistência psicológica à gestante e à mãe, no
período pré e pós-natal, inclusive como forma de
prevenir ou minorar as consequências do estado
puerperal.

c) A gestante será encaminhada aos diferentes
níveis de atendimento, segundo critérios
médicos específicos, obedecendo-se aos
princípios de regionalização e hierarquização do
Sistema.

d) A parturiente será atendida preferencialmente
pelo médico mais antigo do hospital e demais
estabelecimentos de atenção à saúde de
gestantes.

34. A composição de rede socioassistencial de
entidades e organizações de assistência social
se fortalece:

I. Quando seus integrantes têm a capacidade de
alcançar sozinhos seus objetivos.

II. Quando a sociedade se organiza para
determinar as ações de assistência à população.

III. Quando se constroem relações e áreas de
confiança e respeito mútuo para conseguir que
as transações econômicas e transparentes.

IV. Quando os atores sociais participam de modo
decisivo na efetivação da rede de instituições.
Assinale a alternativa correta:

a) Afirmativas I e II.
b) Afirmativas I e III.
c) Afirmativas II e IV.
d) Afirmativas II e III.

35. Nas equipes interdisciplinadas que contam
com Assistentes Sociais e outros
profissionais, é vedado pelo Código de Ética
ao Assistente Social:

a) Incentivar, sempre que possível, a prática
profissional interdisciplinar.

b) Empenhar-se na viabilização dos direitos
sociais dos usuários através dos programas e
políticas sociais.

c) Prevalecer-se de cargos de chefia para atos
discriminatórios e de abuso de autoridade.

d) Desempenhar suas atividades profissionais
com eficiência e responsabilidade,
observando a legislação em vigor.

36. A gestão do trabalho no âmbito do SUAS
deve, exceto:

a) Garantir a “desprecarização” dos vínculos dos
trabalhadores do SUAS e prosseguimento da
terceirização.

b) Garantir a educação permanente dos
trabalhadores.

c) Garantir a gestão participativa com controle
social.

d) Integrar e alimentar o sistema de informação.

37. Segundo a Lei n.º 8.842/94, são
competências de órgãos e entidades públicas
na implementação da política nacional do
idoso na área de saúde:

I. Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos
diversos níveis de atendimento.

II. Elaborar normas de serviços geriátricos
hospitalares.

III. Adotar e aplicar normas de funcionamento de
instituições geriátricas e similares, com
fiscalização pelos gestores do Sistema Único
de Saúde.

IV. Criar serviços alternativos de saúde para o
idoso.

V. Prevenir, promover, proteger e recuperar a
saúde do idoso, mediante programas e
medidas protetoras.
Estão corretas:

a) I, III e V, apenas.
b) I, II, III e V, apenas.
c) II e V, apenas.
d) I, II, III, IV e V.

38. O artigo 8º do ECA, assegura à gestante,
através do SUS:

a) O atendimento gratuito em quarto individual
por ocasião do parto.

b) O atendimento pré e perinatal.
c) O atendimento pré-natal e o alojamento

conjunto.
d) O atendimento completo realizado pela

equipe de enfermagem.
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39. De acordo com a Lei n° 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), é INCORRETO
afirmar:

a) Cabe ao Juiz da Infância e da Juventude aplicar
penalidades administrativas nos casos de
infração contra as normas de proteção à criança
e ao adolescente.

b) As decisões do Conselho Tutelar só poderão ser
revistas pelo Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente.

c) O Conselho Tutelar tem a competência para
requisitar serviços públicos, nas áreas de saúde,
previdência, trabalho e segurança.

d) Os divorciados e judicialmente separados
poderão adotar conjuntamente, contanto que
acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e
desde que o estágio de convivência tenha sido
iniciado na constância da sociedade conjugal.

40. Segundo a Política Nacional do Idoso à União,
por intermédio do ministério responsável pela
assistência e promoção social, compete, exceto:

a) Promover as articulações intraministeriais e
interministeriais necessárias à implementação da
política nacional do idoso.

b) Elaborar a proposta orçamentária no âmbito da
promoção e assistência social e submetê-la ao
Conselho Regional do Idoso.

c) Coordenar as ações relativas à política nacional
do idoso.

d) Participar na formulação, acompanhamento e
avaliação da política nacional do idoso.




