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CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES 

 

1. No ano de 2016 o ator brasileiro Wagner Moura concorreu ao Globo de Ouro de melhor ator de série dramática 

por "Narcos" onde Wagner interpretou o narcotraficante Pablo Escobar. No entanto, quem levou a estatueta na 

categoria foi o ator: 

a. Jon Hamm, pela série "Mad Men" 

b. Sylvester Stallone, pela série “Ray Donovan” 

c. Rami Malek, pela série "Mr. Robot" 

d. Bob Odenkirk, pela série "Better call Saul" 

 

2. O artista plástico brasileiro Candido Portinari, pintou ao longo de sua carreira, inúmeras obras de sucesso. 

Assinale abaixo a alternativa que não apresenta uma obra pintada por Portinari: 

a. Colhedores de café 

b. O lavrador de café 

c. Mestiço 

d. Cabocla 

 

3. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, formado por 11 ministros nomeados 

pelo(a) Presidente da República. São ministros do STF: 

(__) Ministro Roberto Barroso 

(__) Ministro Alexandre Tombini 

(__) Ministro Marco Aurélio 

(__) Ministro Helder Barbalho 

 

      Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

a. V – V – F – V 

b. V – F – V – F 

c. F – F – V – V 

d. F – V – V – F 

 

4. A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou no mês de fevereiro de 2016, a nota de crédito do Brasil e 

retirou o grau de investimento do país, que perdeu o último "selo de bom pagador". (Adaptado do site 

http://oglobo.globo.com/) 

 

      A partir da leitura do trecho acima e utilizando os seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: 

a. Com a decisão, o Brasil não conta mais com o aval de "bom pagador" de nenhuma das três principais 

agências de rating do mundo. 

b. A decisão da agência é equivocada, pois, o Brasil vive atualmente um dos melhores momentos 

econômicos de sua história. 

c. A agência rebaixou a nota do Brasil por influencia da epidemia de Zika Vírus que culminou no nascimento 

de bebês com microcefalia. 

d. Apesar do rebaixamento da nota do Brasil a facilidade na obtenção de crédito para a população aumentou 

em 68%. 

 

5. Se y=2, quais os possíveis valores para x na seguinte equação: 

y.(x²) + 3yx – 4y ? 

a. 1 e 4 

b. -1 e -4 

c. 1 e -4 

d. -1 e 4 
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6. Qual o determinante da seguinte matriz: 
3 2 1
5 4 3
7 6 5

  ? 

a. 0 

b. 1 

c. 3 

d. 5 

 

(Texto 01) 

 

 
 

7. Analisando-se exclusivamente a interpretação do Texto 01, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 

Em seguida, assinale a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

 

(__) Pode existir ação popular que não visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

(__) Entidades das quais o Estado participe podem provocar ato lesivo ao patrimônio público. 

(__) Caso haja má-fé por parte do autor, em qualquer caso, este deverá pagar as custas judiciais e o ônus da 

sucumbência. 

 

a. F – F – F 

b. V – F – F 

c. V – V – V 

d. F – V – F 

 

8. Manteria a correção, porém alteraria o sentido do Texto 01 caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após a palavra: 

a. “cidadão” (linha 1) 

b. “público” (linha 3) 

c. “judiciais” (linha 7) 

d. “popular” (linha 2) 

 

9. Em relação às regras de acentuação das palavras do Texto 01, assinale a alternativa correta: 

a. O til em “cidadão” (linha 1) é empregado para indicar o timbre semifechado da vogal tônica “a”. 

b. O acento em “patrimônio” (linha 3) é justificado pela mesma regra que em “ônus” (linha 7). 

c. A crase em “à” (linha 4) é exigida pela regência nominal da palavra “lesivo” (linha 2) e pelo gênero da 

palavra “moralidade” (linha 4). 

d. Os acentos em “má-fé” (linha 7) são justificados por regras gramaticais diferentes. 
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10. Assinale a alternativa em que as regras de concordância verbal e nominal foram completamente respeitadas 

(textos adaptados de O Estadão, 10/04/2016): 

a. Para proteger o patrimônio, por exemplo, há que se estar atento ao assinar qualquer tipo de contrato. 

b. Os cidadãos podem primeiramente usarem das ferramentas do Direito para protegerem seu patrimônio 

executando o seu planejamento patrimonial. 

c. Tratam-se das capacidades de aplicação das normas legais para garantia e preservação dos próprios 

bens.  

d. A crise econômica brasileira vêm ocasionando alta na inflação e elevado nível de desemprego. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

11. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) possui algumas diretrizes fundamentais para a elaboração e 

execução de serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da Assistência. Aponte a alternativa que não 

condiz com as diretrizes estabelecidas por essa política: 

a. Centralização político-administrativa, com dever do Estado no atendimento às necessidades do cidadão. 

b. Participação da população, por meio de organizações representativas. 

c. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de 

governo. 

d. Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, programas e projetos. 

 

12. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) preconizam a 

centralidade do Estado na garantia da existência de serviços socioassistenciais necessários à população. Nessa 

esteira, assinale a opção que aponta, respectivamente, os equipamentos da Proteção Social Básica e Especial que 

representam a afirmação da presença do Estado na condução da política de assistência social: 

a. CRAS e PAIF 

b. PAIF e PAEFI 

c. CREAS e PAEFI 

d. CRAS e CREAS 

 

13. Além das diretrizes, é preciso apontar os objetivos da PNAS que reforçam uma nova construção na arquitetura da 

política de assistência social. Assim, essa política deve ser realizada de forma integrada às demais políticas sociais 

setoriais, visando enfrentar as desigualdades e garantir os mínimos sociais. Para isso, essas políticas devem: 

a. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para as famílias, 

indivíduos e grupos que deles necessitarem. 

b. Financiamento dos entes federados através de convênios que assegurem o repasse necessário para a 

realização das ações previstas. 

c. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e 

serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural. 

d. Assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social tenham centralidade na família e garantam a 

convivência familiar e comunitária. 

 

14. Os serviços da proteção social devem prover um conjunto de seguranças que cubram, reduzam ou previnam 

riscos e vulnerabilidades sociais. As seguranças a serem garantidas são: 

a. Serviços, programas, projetos e benefícios. 

b. Básica, Média e Alta Complexidade. 

c. Acolhida, renda, convívio, desenvolvimento da autonomia e benefícios materiais ou em pecúnia. 

d. Proteção social básica e proteção social especial. 
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15. A Gestão do Trabalho no SUAS supõe o desenvolvimento de algumas ações. Sobre isso é incorreto afirmar: 

a. A manutenção de estruturas institucionais já existentes, sem criação de novos espaços, e elaboração de 

notas técnicas para a orientação das equipes. 

b. A regulamentação de aspectos relacionados ao trabalho na assistência social, a serem pactuados e 

submetidos ao controle democrático da sociedade civil organizada e atuante nas mesas de negociação e 

nos conselhos e instâncias de pactuação. 

c. A formação de uma ampla rede de formação permanente, com envolvimento 

d. das instituições de referência na área e organizações profissionais. 

e. A implantação e unificação de sistemas públicos de informação e controle dos processos de capacitação e 

acompanhamento da gestão do trabalho. 

 

16. A estruturação do trabalho no âmbito do SUAS requer o estabelecimento e a efetivação de alguns compromissos 

coletivos, com vistas a conquista de direitos e à qualificação de serviços prestados à população. Nesse sentido, 

dentre esses compromissos, ganham centralidade: 

a. Incentivo à gestão participativa com qualificação de serviços e condições de trabalho. 

b. Implantação de uma Política Nacional de Capacitação orientada pelos princípios da educação permanente. 

c. Implantação de mecanismos de desempenho aliados à valorização do trabalho interdisciplinar e 

participativo, e à avaliação de desempenho e impactos sociais na vida da população atendida. 

d. Defesa da precarização dos vínculos de trabalho no SUAS, com a ampliação do quadro de servidores 

permanentes do SUAS mediante concurso público. 

 

17. No que pertine à apropriação da categoria Mediação pelo Serviço Social, é incorreto afirmar: 

a. É a categoria central da articulação entre as partes de uma totalidade complexa, e é responsável pela 

possibilidade da passagem entre o imediato e o mediato. 

b. No caso do Serviço Social, a emergência desta categoria tem a ver tanto com a dimensão sócio-operativa 

quanto teórico-metodológica da profissão. 

c. A relação da tríade singularidade, universalidade e particularidade não contribuem para o estudo da 

categoria mediação. 

d. Não faz sentido qualquer reflexão em torno da categoria de mediação desconectada do método dialético, 

do qual é componente medular. 

 

18. A gestão territorial da proteção social básica responde ao princípio de descentralização do SUAS e tem por 

objetivo promover a atuação preventiva, disponibilizar serviços próximos do local de moradia das famílias, no 

CRAS, tornando a principal unidade pública de proteção básica uma referência para a população local e para os 

serviços setoriais. Dentre as ações de gestão territorial da proteção social básica, destacam-se: 

a. Articulação da rede socioassistencial de proteção social básica referenciada ao CRAS. 

b. Cofinanciamento. 

c. Promoção da articulação intersetorial. 

d. Busca ativa. 

 

19. A equipes de referências no âmbito do SUAS reúnem profissionais de várias áreas, com conhecimentos e 

habilidades que se complementam e, portanto, multiprofissionais. No que tange às categorias profissionais de 

nível superior, definidas pela NOB/RH/SUAS, compõem obrigatoriamente as equipes de referência da Proteção 

Social Básica: 

a. Assistente Social e Terapeuta Ocupacional 

b. Assistente Social e Pedagogo 

c. Psicólogo e Assistente Social 

d. Psicólogo e Educador Físico 
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20. O enfoque interdisciplinar é adotado como processo de trabalho no âmbito do SUAS, a partir da compreensão de 

que o principal objeto de ação da política de assistência social – as vulnerabilidades e riscos sociais – não  são 

fatos homogêneos e simples, mas complexos e multifacetados. Assinale a opção que apresenta corretamente o 

tema da interdisciplinaridade. 

a. Exige uma equipe multiprofissional, segundo a qual o trabalho de profissionais de diferentes áreas é 

enfocado como uma atribuição específica e independente.  

b. A interdisciplinaridade é um processo de trabalho envolvimento individual, que proporciona a ação de 

diferentes saberes, por meio da escolha de princípios e conceitos específicos e indispensáveis. 

c. Envolve uma equipe composta por profissionais dinâmicos, que trabalham especificamente em suas 

causas e conhecimentos técnicos.  

d. A interdisciplinaridade é um processo dinâmico, consciente e ativo, de reconhecimento das diferenças e 

de articulação de objetos e instrumentos de conhecimento distintos, que contribui para a superação do 

isolamento dos saberes. 

 

21. A questão social é indissociável da forma de organização da sociedade capitalista, que promove o 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e, na contrapartida, expande e aprofunda as relações de 

desigualdade, a miséria e a pobreza. Esta é uma lei estrutural do processo de acumulação capitalista. Acerca 

disso, é incorreto afirmar: 

a. A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na 

sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. 

b. Tem sua gênese no caráter individual da produção, contraposto à apropriação coletiva da própria 

atividade humana, o trabalho.  

c. A questão social expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 

mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações 

regionais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. 

d. É indissociável da emergência do "trabalhador livre" que depende da venda de sua força de trabalho com 

meio de satisfação de suas necessidades vitais. 

 

22. Pensando as expressões da questão social como matéria do Serviço Social, aponte a alternativa que não 

apresenta corretamente estratégias para o seu enfrentamento, numa arena de disputas entre projetos societários. 

a. Mercantilização do atendimento das necessidades sociais e a ampliação do assistencialismo. 

b. Estruturação e implementação das políticas sociais públicas. 

c. Atuação que fortaleça o avanço da democracia e assegure a universalização dos direitos. 

d. A retomada do trabalho de base, de educação, mobilização e organização popular. 

 

23. A Seguridade Social é definida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar direitos referentes a que políticas públicas? 

a. Saúde, Assistência Social e Educação 

b. Saúde, Educação e Previdência Social 

c. Assistência Social, Previdência Social e Saúde 

d. Assistência Social, Previdência Social e Educação 

 

24. A Seguridade Social tem como princípios e diretrizes norteadoras: 

a. Universalidade da cobertura e do atendimento. 

b. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

c. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

d. Proporcionalidade no valor dos benefícios. 
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25. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 

saúde de gestantes, públicos e particulares, possuem algumas obrigações. Marque a alternativa que não diz 

respeito a esses compromissos. 

a. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital 

da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 

b. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de quinze 

anos. 

c. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

d. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 

desenvolvimento do neonato. 

 

26. Acerca do direito à convivência familiar e comunitária escrito no Estatuto da Criança é correto afirmar: 

a. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas. 

b. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família substituta. 

c. O poder familiar será exercido especialmente pela mãe e, em segundo plano, pelo pai. 

d. Aos pais não incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

 

27. O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

como órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal 

responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Como se dá a composição desse 

conselho? 

a. Maioria de representantes do poder público. 

b. Maioria de representantes da sociedade civil organizada. 

c. Paritário com representação em igual proporção do poder público e da sociedade civil organizada. 

d. Não há definição legal, há momentos em que há mais representantes do poder público, em outros, mais 

representação da sociedade civil. 

 

28. O controle social pode ocorrer tanto no planejamento como na execução das ações do governo. O povo brasileiro 

decidiu que o Estado deve planejar suas políticas públicas em conjunto com os segmentos representativos da 

sociedade civil. Os instrumentos desse planejamento, definidos na Constituição Federal, são: 

a. Conselhos e Conferências 

b. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual 

c. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário 

d. Controle Social e Controle Institucional 

 

29. A Norma Operacional Básica do SUAS define os três níveis de gestão para os municípios. Quais são eles: 

a. Plena, Básica e Especial 

b. Inicial, Básica e Especial 

c. Inicial, Básica e Plena 

d. Organizada, Básica e Plena 

 

30. A relação contraditória da inserção profissional nos processos de intervenção junto ao Estado possibilita diferentes 

ações que tanto podem reforçar o processo de dominação e acumulação como contribuir para o fortalecimento 

das organizações populares. Neste sentido, é indispensável o conhecimento dos princípios fundamentais do 

Código de Ética pelo Assistente Social no planejamento e execução de suas atividades independente da área de 

atuação. 

Assim, assinale a opção que não contém esses princípios: 

a. Agente solucionador de problemas, que absorve a metodologia como meio de melhorar a eficiência e 

eficácia da prática na instituição.  

b. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
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c. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à 

garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras. 

d. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 

socialmente produzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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