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20. (Concurso Aurora/2018) O projeto
profissional do Serviço Social delineia a
imagem da profissão e circunscreve seus
objetivos e função, bem como determina
os princípios éticos que a legitimam
(Netto,1999). No Brasil, o Projeto ÉticoPolítico do Serviço Social tem como
fundamento o reconhecimento da
liberdade
como
valor
central,
historicamente como possibilidade de
escolher entre as alternativas:

ASSISTENTE SOCIAL

19. (Concurso Aurora/2018) De acordo
com Fávero 2007, para realização de
uma entrevista é essencial que o
asistente social tenha informações
prévias dasituação a ser estudada para
ter condições de obter elementos que
possibilitem o avanço do diálogo e a
entrevista se torne uma inquirição.
Em relação aos tipos que se apresenta
este instrumental, é INCORRETO o
que se afirma em:

I - O compromisso com autonomia e
emancipação dos indivíduos.
II - O Posicionamento em favor da defesa
intransigente dos direitos humanos.

I - A entrevista Estruturada tem como
objetivo principal obter do sujeito
entrevistado respostas precisas que
facilitam a realização de estudos
socioeconômicos.

III - A Construção de uma nova ordem social
em que haja dominação e/ou exploração do
homem sobre o homem.
Analisando as alternativas acima, é correto
o que está (ão) descrito(s) em:

II - A entrevista está implícita em todas as
demais técnicas, pois permite que o
profissional
conheça
a
realidade
vivenciada pelos sujeitos, por meio do seu
discurso, que pode ser completado apenas
com a visita domiciliar.

A) II apenas
B) I II e III
C) I e II
D) III apenas
E) I e II

III - A entrevista Semiestruturada é o relato
do sujeito ao pesquisador/assistente social
e ocorre através do discurso livre.

21.
(Concurso
Aurora/2018)
A
instrumentalidade do trabalho social é
entendida como uma propriedade sóciahistórica da profissão construída na
realidade social, no confronto entre as
condições
objetivas
e
subjetivas
compreendida no campo da mediação e
da perspectiva teórica, esta é capaz de
apresentar dimensões adequadas às
respostas profissionais. Considerando as
três dimensões constitutivas do trabalho
do Assistente Social no campo da
perspectiva teórica, interprete as
assertivas abaixo, relacionando-as.

IV - A entrevista não-diretiva apresentam
questões norteadora que direcionam o
diálogo e trazem informações que
auxiliam no processo de apreensão da
realidade social.
A) I, III, e IV
B) Apenas I
C) II e III
D) Apenas IV
E) II e IV
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(1) Dimensão ético-política
(2) Dimensão teórica-metodológica
(3) Dimensão técnico-operativa

planejamento. Desta maneira, subsidia as
decisões relacionadas com o prosseguimento,
retração, expansão e /ou reformulação do
empreendimento. (BAPTISTA, 2003).

( ) Dimensão que engloba existência e busca
pela efetivação de objetivos; requer
conhecer os sujeitos de uma intervenção e
as relações de poder, perfil dos usuários,
natureza das demandas, modo de vida e
estratégias de sobrevivência dos usuários.
( ) Não se restringe ao compromisso
profissional genérico com os valores
defendidos no Projeto Profissional do
Serviço Social, está ligada intrinsicamente
ao compromisso do assistente social com
a direção do social do Serviço Social
brasileiro defendido em seus projetos de
regulamentação.
( ) Está relacionada a ações do profissional
social os quais traduzem valores,
princípios e diretrizes do Projeto
Profissional e fundamentada na teoria
social crítica e materialismo histórico
dialético.
Considerando a relação das assertivas
acima marque a opção correta.
A) 3-1-2
B) 3-2-1
C) 2-1-3
D) 2-3-1
E) 1-3-2
22. (Concurso Aurora/2018)
fragmento abaixo:

Leia

Considerando o fragmento acima e a
avaliação como umas das fases do
planejamento fases do planejamento,
seguem corretas as assertivas com exceção:
A) A avaliação se faz presente em todas as
etapas do planejamento.
B) A avaliação da efetividade examina a
proposta e os objetivos da ação
desenvolvida visando dar respostas
satisfatórias ao desafio que foi posto.
C) A avaliação da eficácia analisa se as ações
estão adequadas e contribuem para alcançar
objetos e metas previstas no planejamento.
D) A avaliação da eficiência nessa etapa se
objetiva obter por meio do maior custo e
menor esforço, melhores resultados.
E) A eficiência, a eficácia e a efetividade da
ação são os critérios mais utilizados em
uma avaliação e não se trata da última fase
de um processo de planejamento.
23.
(Concurso Aurora/2018) A respeito
da atuação do Assistente Social, analise a
alternativa que INCORRETA.
A) O Assistente Social que exerce supervisão
direta de estágio em Serviço Social está
submetido a todas as regras emanadas pelo
Conselho Federal de serviço Social,
inclusive as normas técnicas e éticas que
regulamentam o exercício profissional e a
fiscalização.

o

O exercício da avaliação busca assegurar
uma permanente adequação do planejado e
do executado à intencionalidade do
planejamento, considerando a dinâmica das
variações e desafios permanentes postos na
situação enfrentada. É na medida em que
permite detectar desafios, erros, bloqueios,
os quais se interpõem a uma resposta
significativa, que a avaliação desvela
caminhos que se abrem para a superação
não apenas da ação, mas também no seu

B)

Quando intimado por autoridade
competente a prestar depoimento como
testemunha, o Assistente Social deve se
restringir a prestar esclarecimentos e emitir
opiniões desde que sejam de natureza
técnica.
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C) O Assistente Social, no exercício da
profissão, tem o dever de denunciar, às
autoridades e aos órgãos competentes,
casos de violação dos direitos humanos,
como discriminação, preconceito ou falta
de respeito à integridade física, social e
mental do cidadão.
D) A Lei de Regulamentação da Profissão e
do Código de Ética Profissional do ponto
de vista jurídico legal são dois
instrumentos fundamentais para a
formulação de projetos de trabalho para o
assistente social.
E) De acordo com o Artigo 22 do Código de
Ética do Assistente Social fazer ou
apresentar declaração, documento falso ou
adulterado, perante o Conselho regional
ou Federal se configura como uma
infração disciplinar.

25. (Concurso Aurora/2018) Na década de
1960 os documentos de Araxá e
Teresópolis foram destaque no processo
de renovação profissional do serviço
social conferindo a profissão uma
perspectiva:
A) humanista
B) conservadora
C) reformista
D) modernizadora
E) positivista
26.
(Concurso
Aurora/2018)
A
materialização do projeto de trabalho
do Assistente Social se faz necessário
para que ele possa ser acompanhado e
entendido, tendo como elementos
essenciais seus fundamentos na lei que
regulamenta a profissão (Lei nº
8.662/1993) e no Código de Ética
profissional, relacione os componentes
do projeto profissional com a sua
descrição enumerando-as corretamente.
1 – Objeto
2 – Objetivo
3 – Meta
4 – Indicador
5 - Avaliação
( ) Inclui a participação da população usuária
e indica os mecanismos de controle
social.
( ) Permite a aferição dos resultados.
( ) Define as manifestações da Questão
Social que deverão ser enfrentadas pelo
projeto.
( ) Indica o que pode ser esperado com a
intervenção profissional.
( ) Quantifica e qualifica o trabalho
proposto.
A sequência correta que preenche
corretamente as lacunas estão dispostas em:
A) 3, 2, 1, 5, 4
B) 5, 4, 1, 2, 3
C) 1, 3, 5, 4, 2
D) 2, 4, 3, 1, 5
E) 4, 5, 1, 2, 3

24. (Concurso Aurora/2018) Com base
na Lei Nº 8662 e no Art 7º que dispõe
sobre a profissão do Assistente Social, é
correto afirmar:
A) O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Serviço Social têm por
objetivo básico e disciplinar defender o
exercício da Profissão do Assistente
Social em todo o Território Nacional.
B) Da atuação como órgãos fiscalizadores do
exercício profissional e do cumprimento
das atribuições privativas do (a) Assistente
Social.
C) Do cumprir e fazer cumprir os preceitos
previstos no Código de Ética do
Assistente Social.
D) Do zelo pelos direitos e deveres dos
Assistentes Sociais em todo o território
nacional.
E) Da articulação e atuação profissional do
Assistente Social com a formação
profissional a partir da aproximação entre
os espaços sócio-ocupacionais e o ensino
universitário.
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B) Compete privativamente ao assistente
social planejar, organizar e administrar
benefícios e serviços sociais.
C) Constitui competência de o assistente social
coordenar
seminários,
encontros,
congressos e eventos assemelhados sobre
assuntos de serviço social.
D) As competências expressam capacidade de
apreciar
ou
dar
resolutividade
a
determinado assunto, sendo exclusiva do
assistente social.
E) As atribuições são prerrogativas exclusivas
do assistente social ao serem definidas
como matéria, área e unidade de serviço
social.

27. (Concurso Aurora/2018) Ao longo da
trajetória histórica do Serviço Social
foram sendo instituídos os Códigos de
Ética profissional que conduziram a sua
consolidação profissional. Em relação a
esses códigos é correto afirmar:
A) Os três primeiros códigos (1947,1965 e
1975) fundamentavam-se apenas na
perspectiva neotomista.
B) A revisão do Código de Ética profissional
do Serviço Social de 1986 que se
materializou no Código de 1993 partiu da
compreensão que a ética deve ter como
suporte a ontologia do ser social;
C) O Código de Ética de 1993, instituído pela
Resolução nº 273 do CFESS, garante a
objetivação da ética profissional, pois há
determinantes internos e externos à
profissão que repercutem no trabalho
profissional;
D) As diretrizes do Código de 1965
defenderam a parcialidade, legitimou a
ação disciplinar do Estado, conferindo-lhe
o direito de dispor sobre as atividades
profissionais, no contexto da ditadura
militar;
E) O Código de Ética dos Assistentes Social
de 1986 diz que apesar de o sigilo
profissional constituir um direito do
usuário a ser defendido pelo assistente
social, tal prerrogativa poderá ser
dispensada em caso de atuação em equipe
multiprofissional, haja vista que todas as
informações relativas ao usuário devem
ser transmitidas à equipe.

29.
(Concurso Aurora/2018) A partir do
século XX, o mundo assistiu a um
aumento na expectativa de vida e a uma
grande redução nos índices de
natalidade.
Considerando
que
o
envelhecimento da população brasileira
gera necessidades de mudanças na
organização de ações e serviços, no
desenvolvimento das políticas públicas e
na ampliação dos direitos dessa
população, julgue os próximos itens em
verdadeiro ou falso.
( ) Para pessoas com idade a partir dos
sessenta e cinco anos, está assegurado o
direito à gratuidade dos transportes
coletivos
públicos
urbanos,
sendo
necessária a apresentação de documento
que comprove a idade.
( ) O idoso tem direito a exercer atividades
profissionais em empresas privadas e
públicas até o limite máximo de sessenta e
nove anos incompletos.

28.
(Concurso Aurora/2018) Com
base na Lei nº8662/1993, que
regulamenta a profissão do Assistente
Social, assinale a opção correta.

( )É assegurado ao idoso internado em
instituição de saúde pública ou privada o
direito a acompanhante em tempo integral,
exceto nos casos de morbidades endêmicas
e transmissíveis.

A) Compõe atribuição privativa do assistente
social, prestar orientação social a
indivíduos e grupos em ambientes
institucionais.
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III - O Estatuto da Criança e do Adolescente
valorizou
procedimentos
com
predominância pedagógica em lugar das
severas punições.
Sobre as afirmativas podemos concluir:
A) Apenas a I está incorreta
B) Apenas I e III estão incorretas
C) Nenhuma está incorreta
D) Todas etão incorretas
E) Há duas incorretas

A sequência correta que descreve a
questão se subscreve na letra:
A) V- F-V
B) V-V-V
C) F-F-F
D) V-V-F
E) F-V-V
30. (Concurso Aurora/2018) Conforme
os Art. 2º e 3° do Código de Ética, NÃO
constituem direito e/ou dever do
assistente social:

32.
(Concurso Aurora/2018) No que diz
respeito a fundamentos, instrumentos e
técnicas de pesquisa social, julgue as
assertivas em Verdadeiro (V) ou Falso(F)
e marque a opção correta.
( ) A concepção dialética compreende a
realidade com base no princípio do
conflito,
da
contradição
e
da
transformação como algo permanente,
enquanto a lógica positivista, por sua vez,
investiga leis invariáveis da estrutura
social para conservá-la.
( ) O grupo focal, como técnica de pesquisa,
caracteriza-se pela realização de uma
conversa em grupo de natureza
heterogênea, e a aplicação dessa técnica
prescinde de planejamento ou de uso de
roteiro prévio.
( ) a metodologia do grupo focal é um dos
instrumentos de pesquisa qualitativa mais
amplamente utilizados nas ciências sociais
aplicadas
( ) Na investigação social, a criatividade do
pesquisador corresponde a sua capacidade
pessoal de análise e de síntese teórica,
bem
como
a
seu
nível
de
comprometimento com o objeto.
( ) A coleta de dados, para uma avaliação de
processo, deve ser realizada por meio de
abordagens qualitativas, nas quais se
incluem técnicas como grupos focais e
observações, além da possibilidade de se
incluir abordagens quantitativas, como
inquéritos
sobre
aceitabilidade
e
percepção sobre necessidades e serviços.

A) 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.
B) Desempenhar suas atividades profissionais,
com eficiência e responsabilidade,
observando a legislação em vigor.
C) Inviolabilidade do local de trabalho e
respectivos arquivos e documentação,
garantindo o sigilo profissional.
D) Abster-se de participar de programas de
socorro à população em situação de
calamidade pública.
E) Desagravo público por acometimento que
atinja a sua honra profissional.
31. (Concurso
Aurora/2018)
Considerando
seus
conhecimentos
acerca do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, analise as assertivas abaixo.
I - O acolhimento institucional é medida de
punição destinada à criança e ao
adolescente, estabelecida pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente.
II - Pesquisas feitas em instituições que
abrigam crianças indicam que a
institucionalização produz graves efeitos
no desenvolvimento psicossocial dos
infantes que permanecem nas entidades
por um longo período de tempo.
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A) V-V-F-V-F
B) V-F-V-V-V
C) F-V-F-F-F
D) V-F-V-F-V
E) F-V-V-F-V

( ) Constatada a prática de violência doméstica
e familiar contra a mulher, nos termos desta
Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor medidas protetivas de urgência.
( ) Afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência com a ofendida, constitui-se
como medida protetiva de emergência.
( ) Determinar a recondução da ofendida e a de
seus dependentes ao respectivo domicílio,
após afastamento do agressor, constitui-se
com Protetivas de emergência direcionada
ao agressor.
A sequência correta que preenche
corretamente as assertivas de baixo para
cima está descrita em:
A) V-F-V-F-F
B) F-F-V-F-V
C) V-F-V-F-V
D) F-F-V-V-F
E) V-F-V-V-F

33.
(Concurso Aurora/2018) Um
pesquisador tem como objeto de estudo a
violência sexual contra crianças e
adolescente, cometida por parentes mais
próximos. Ele supõe provisoriamente
que um dos fatores determinantes desse
abuso está relacionado com questões
sociais, econômicas e culturais. Essa
afirmação provisória formulada pelo
pesquisador sobre o seu objeto de
estudo, a ser verificada na investigação,
define-se como:
A) amostragem
B) justificativa
C) hipótese
D) metodologia
E) observação

35. (Concurso
Aurora/2018)
Leia
atentamente as alternativas abaixo que
estão de acordo com a Lei Orgânica da
Assistência Social-LOAS e assinale a que
está incorreta.
A) A assistência social é direito do cidadão e
dever do Estado, é Política de Seguridade
Social não contributiva, que provê os
mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.
B) Tem por objetivo proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice, amparo às crianças e aos
adolescentes carentes, promoção da
integração ao mercado de trabalho e
garantia de 1 (um) salário-mínimo de
benefício mensal ao idoso que tenha mais
de 60 (sessenta) anos.
C) A vigilância social um dos instrumentos
das proteções da assistência social que
identifica e previne as situações de risco,
vulnerabilidade social e seus agravos no
território.

34. (Concurso Aurora/2018) A Lei
11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Com base nessa lei julgue as assertivas
abaixo em Verdadeiro (V) ou falso(F).
( ) Para os efeitos desta Lei, configura
violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada
no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial.
( ) A assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar será
prestada de forma articulada e conforme
os princípios e as diretrizes previstos na
Lei Orgânica da Assistência Social, Leis
de Diretrizes Básicas, no Sistema Único
de Saúde e no Sistema Único de
Segurança Pública.
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D) A rede de proteções social básica e
especial serão ofertadas de forma
integrada,
pela
organização
socioassistencial, diretamente pelos entes
públicos e/ou pelas entidades e
equipamentos de assistência social
vinculadas ao Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, respeitadas as
especificidades de cada ação.
E) Entende-se por benefícios eventuais,
aqueles que visam ao pagamento de
auxílio por natalidade ou morte às
famílias cuja renda mensal per capita
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.
36. (Concurso Aurora/2018) Leia
seguir os fragmentos da música:

A zum zum zumbizar
Observando e abusando
Olha do outro lado agora
Eu tô sempre junto de você
Água mole em pedra dura
Tanto bate até que fura
Quem, quem é?
A mosca, meu irmão.....
(Raul Seixas)
Considerando a questão social como um
conjunto das expressões que definem
as desigualdades da sociedade até os dias
atuais e os fragmentos da música acima,
analise as assertivas abaixo.

o
I- Infere-se nos trechos da música algumas
expressões da questão social que utiliza o
pensamento dialético como movimento e
constitui-se em instrumento de resistência
ao contexto de repressão e violência do
regime militar, contrapondo- se a ele a
partir da capacidade critica e criativa de
desocultamento da realidade social da
época.
II- A música retrata as expressões da igualdade
e desigualdade social como a fome, o
conformismo, o individualismo e a
alienação.
III- depreende-se do texto que nos dias de hoje
vivemos em uma democracia utópica,
disfarçada e tapada por imposição, onde o
voto é obrigatório e políticos fazem leis
contrárias e cruéis ao povo proletário.
IV- O texto apresenta uma metáfora quando
infere que a mosca representaria o povo que
vive sofrido e incomoda a classe burguesa e
a sopa ilustraria a ditadura militar, um
regime muito difícil de eliminar.
Estão correta (s):
A) I-II-III e IV
B) I -II- III
C) I-III e IV
D) I- II- IV
E) II-III e IV

Mosca na Sopa
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar
Eu sou a mosca que perturba o seu sono
Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar
Eu sou a mosca que perturba o seu sono
Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar
E não adianta vir me dedetizar
Pois nem o DDT pode assim me exterminar
Porque 'cê mata uma e vem outra em meu lugar
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar
Atenção, eu sou a mosca
A grande mosca
A mosca que perturba o seu sono
Eu sou a mosca no seu quarto
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37. (Concurso Aurora/2018) O Decreto n.º
6.214/2007 regulamenta o BPC da
assistência social devido à pessoa com
deficiência e ao idoso. Tendo como
base o decreto acima julgue os itens
abaixo em:
(1) Verdadeiro
(2) Falso

38. (Concurso
Aurora/2018)
O
Planejamento se expressa por meio de
programa, projeto e plano. De acordo
com a informação, interprete as
assertivas abaixo
I - Plano é o documento mais abrangente e
geral, que contém estudos, análises
situacionais ou diagnósticos necessários à
identificação dos pontos a serem atacados,
dos programas e projetos necessários, dos
objetivos, estratégias e metas.
II - Programa é a estratégia mais importante do
processo de planejamento por se referir às
instâncias macrosocietárias, e a participação
da população é concebida como adesão, isto
é, a obtenção da participação nos projetos
prontos.
III - Projeto consiste em um documento de
menor agregação de decisões e maior
detalhamento das operações a serem
executadas, é um instrumento técnico
administrativo de execuções específicas.
IV - Programa é o instrumento que tem um
maior detalhamento das operações a serem
executadas em relação plano, e este, mais
do que o projeto a ser implementado.
É correto o que se subscreve em:
A) apenas em I
B) apenas em II
C) I, II e IV
D) I e III
E) apenas em III

( ) Um dos critérios para o idoso habilitarse à concessão do BPC é não possuir
outro benefício da seguridade social,
ressalvado o de assistência médica e a
pensão
especial
de
natureza
indenizatória.
( ) É permissível ao beneficiário do BPC
acumular o recebimento desse benefício
com o do seguro-desemprego.
( ) A condição de acolhimento em instituição
de longa permanência, como abrigo,
hospital ou
instituição congênere
não prejudica o direito do idoso ou da
pessoa com deficiência ao BPC.
( ) A idade mínima para que um indivíduo
passe a ter direito ao BPC do idoso é de
sessenta anos.
( ) Em caso de morte do beneficiário do
BPC, seus familiares são obrigados a
informar tal fato ao INSS, situação em
que o pagamento do benefício cessará.
( ) O beneficiário do BPC chega a receber o
valor de um salário mínimo mensal a
partir do momento que se comprove a
idade mínima de sessenta e cinco anos e
que a renda per capita familiar transponha
¼ do salário mínimo.
A somatória das alternativas incorretas
se dá em:
A) 6

39.
(Concurso Aurora/2018) Em 2007,
Fávero realizou uma análise na qual
pode compreender o Relatório Social
como
um
documento
peculiar
elaborado por um (a) assistente social.
Sobre o relatório social é correto
afirmar que:
A) Diz respeito a explicações e julgamentos
construídos com base em conhecimentos
específicos do Serviço Social a uma
questão ou questões pautadas em decisões a
serem tomadas.

B) 8
C) 12
D) 4
E) 10

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Aurora – Data: 01/07/2018
8

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA

B) É utilizado no meio judiciário como mais
um elemento de prova que possa constar em
um processo com a finalidade de subsidiar a
decisão judicial.

C) Indicar que a criança seja escutada através
de depoimento especial, realizado por um
psicólogo, ou outro profissional mais
capacitado para lidar com situações que
envolvam violência sexual contra crianças e
adolescentes;
D) Realizar entrevistas com os sujeitos
envolvidos,
visitas
domiciliares
a
instituições educacionais e de saúde, e
outros procedimentos, de modo a conhecer
a situação sócio familiar e propor medidas
protetivas à criança e aos membros de sua
família;
E) Guiar ao juiz que a criança seja
prontamente conduzida para entidade de
acolhimento institucional, tendo em vista a
necessidade de interromper o ciclo de
violência que possa estar ocorrendo e,
assim, protegê-la.

C) Tem por desígnio conhecer com fundura e
de forma crítica uma dada situação ou
expressão da questão social, objeto da
intervenção profissional.
D) No âmbito do judiciário, diz respeito a uma
avaliação, análise ou exame solicitado,
determinada sempre que a situação exigir
um parecer técnico ou científico.
E) Se traduz na expressão descritiva e
interpretativa de uma situação ou
expressão da questão social, enquanto
objeto da intervenção desse profissional
no seu cotidiano laborativo.

41.
(Concurso Aurora/2018) O artigo 5.º
da Lei 8.662, de 7 de junho de 1993
trata sobre as atribuições privativas do
Assistente
Social,
dentre
elas
constituem-se
realizar vistorias,
perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social. Com base
nos procedimentos e instrumentos
utilizados pelo Assistente Social,
relacione as colunas abaixo.
1. Perícia Social
2. Estudo Social
3. Parecer Social
4. Laudo Social

40. (Concurso Aurora/2018) Com base
no estudo abaixo, marque a assertiva
correta.
O Juízo da Infância e Juventude solicita
que assistente social realize um estudo
social para investigar a seguinte
denúncia, feita pela avó materna de
uma criança: um suposto abuso sexual
contra a criança praticado pelo pai.
Deve então o assistente social:
A) Atender os familiares e a criança, e
realizar visitas domiciliares, de modo a
averiguar se a acusação de violência
sexual contra a criança procede, com a
finalidade de garantir proteção integral
para toda sua família determinar o
afastamento de sua convivência com o
agressor;
B) Determinar, em seu parecer social, que o
caso seja registrado em Delegacia de
Polícia, para apuração da denúncia, com
vistas à responsabilização do julgado e a
consequente proteção da criança;

( ) É uma opinião fundamenta da que o Assistente
Social emite sobre a situação estudada e deve
prestar esclarecimentos e análises a fim de
subsidiar tomadas de decisões.
( ) Pode ser considerada como um processo
através do qual um especialista, no caso o
Assistente Social, pode valer-se de
instrumentos e técnicas de interação direta e
indireta sempre que a situação exigir uma
avaliação técnica.
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( ) É um processo metodológico específicos
do Serviço Social, que tem por finalidade
conhecer com profundidade, e de forma
crítica, uma deter minada situação ou
expressão da questão social, objeto da
intervenção profissional.
( ) Documento resultante do processo de
Perícia Social, apresenta in formações
mais significativas e relevantes do estudo
e da análise realizada.
Assinale a opção que apresenta, de baixo
para cima, a sequência numérica correta.

43.
(Concurso Aurora/2018) Nos últimos
anos estamos vivenciamos de forma cada
vez mais clara duras ameaças de
mudanças estruturais propostas pelo
capital, advindas dos ideários neoliberais,
modelo que defende a absoluta liberdade
de mercado e uma restrição à intervenção
estatal sobre a economia. De acordo com a
charge abaixo, e nos conhecimentos que
fazem referência ao neoliberalismo,
interprete as assertivas abaixo.

A) 4-2-1-3
B) 3-1-2-4
C) 4-3-1-2
D) 3-4-1-2
E) 3-2-1-4
42.
(Concurso Aurora/2018) Em
referência a estudo social, perícia social
e emissão de laudo e pareceres, julgue
os itens abaixo.
I- A efetivação de estudo social requer
clareza quanto à finalidade pretendida,
conhecimento do tema e escolha dos
recursos para a operacionalização do
trabalho profissional, como entrevista,
visita familiar, observação e estúdios
bibliográficos.
II- O laudo Social expressa a elaboração
conclusiva do estudo social com a
apresentação concisa e clara dos
resultados.
III-O Relatório social consiste em uma
apresentação prescrita e critica de uma
situação ou expressão da questão social
que tem como artefato de estudo, sujeitos,
finalidades, procedimentos, histórico,
desenvolvimento e análise.
É correto o que se subscreve em:
A) I-II - III
B) Apenas I e II
C) Apenas II e III
D) Apenas I
E) Apenas II

I - Infere que dentre as principais ideias do
receituário neoliberal, destacam-se a
necessidade de privatização da esfera
pública, desregulamentação financeira,
flexibilização das relações e condições de
trabalho, retração ou diminuição do Estado
e reestruturação de políticas sociais.
II - Infere do texto que para continuar
alimentando o sistema da dívida em âmbito
nacional e regional, o governo sacrifica o
povo com pesados tributos, ausência de
retorno em bens, serviços e investimentos, e
ainda “rifa o patrimônio público”.
III - Infere que essa política econômica com
seu forte poder ideológico refletiu em
influências e consequências para a
mitigação da desigualdade social, onde as
camadas mais baixas que vivenciam esta
drástica mudança é de fato a população que
utiliza dos serviços públicos e que precisa
se adequar com os mínimos sociais e
enxugamento do Estado com pouca ou
nenhuma intervenção do governo.
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Seguem como opção (ões) correta(s):
A) I, II e III
B) Apenas III
C) II e III
D) I e II
E) Apenas II

45.
(Concurso Aurora/2018) A LOAS
(Lei Orgânica da Assistência Social) de
1993, que regulamenta a política de
assistência social inclui como um dos seus
beneficiários específicos a pessoa com
necessidade especial e estabelece entre seus
objetivos a Implementação do benefício de
Prestação
Continuada
(BPC),
a
habilitação e reabilitação, bem como a
promoção de sua integração à vida
comunitária. Com base na informação é
correto o que está escrito em:
A) A pessoa portadora de deficiência precisa
estar interditada para receber o BPC, pois a
interdição é um dos requisitos para a
concessão deste benefício.
B) A pessoa portadora de deficiência que recebe
o BPC pode exercer uma atividade
remunerada com carteira de trabalho assinada
desde que o valor recebido pela pessoa com
deficiência, somado aos demais rendimentos
da família, não seja superior a ¼ do salário
mínimo por pessoa.
C) O jovem aprendiz portador de deficiência, de
acordo com as alterações nova lei
12.470/2011 pode acumular o salário do
contrato de aprendizagem com a do benefício
da prestação continuada pelo prazo máximo
de dois anos e meio.
D) Poderá também ser aprendiz as pessoas com
deficiência acima de 23 anos e não será
exigida a comprovação da escolaridade do
aprendiz com deficiência intelectual,
devendo ser consideradas as suas habilidades
e competências relacionadas com a
profissionalização.
E) A pessoa com deficiência que mora com
outra pessoa que já recebe o BPC pode pedir
o mesmo benefício para si própria, pois o
benefício já recebido pela outra pessoa
(pessoa idosa ou outra pessoa com
deficiência) não integra o cálculo da renda
familiar máxima. Porém, a pessoa com
deficiência não poderá acumular o benefício
de prestação continuada com outro benefício
previdenciário (pensão, aposentadoria).

44.
(Concurso Aurora/2018) Em 6
de julho de 2015, foi instituída a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais
por
pessoa
com
deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadã.
Tendo por base o Art. 2o dessa lei,
considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
Nesse sentido, os Conselhos Federal,
Estaduais e municipais, dos Direitos
da Pessoa com Deficiência têm como
competência:
A)
Executar
as
políticas
públicas
concernentes à pessoa com deficiência.
B) Zelar pela implementação da política para
inclusão da pessoa com deficiência.
C) Definir a proposta orçamentária para que
a política pública para inclusão da pessoa
com deficiência de fato aconteça.
D) Elaborar estudos e pesquisas sobre a
qualidade de vida e manutenção da pessoa
com deficiência.
E) Desenvolver campanhas de planejamento
e avaliação das políticas destinadas à
pessoa com deficiência, por meio da
articulação e diálogo com as demais
instâncias de controle social e os gestores
da administração pública direta e indireta.
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E) No passado as ações de seguridade
apoiavam-se na política de previdência, ao
passo que na atualidade fundamentam-se na
política de assistência, considerada uma
política estruturadora, que substitui todas as
outras e não, um meio de acesso a outas
políticas e a outros direitos.

46.
(Concurso Aurora/2018) Tendo
como referência o texto abaixo e os
conhecimentos a respeito da Questão
Social, marque a alternativa correta.
“As múltiplas manifestações da questão
social, sob a ótica do capital, tornam-se
objetos
de
ações
filantrópicas
e
benemerências e de” programas focalizados
de combate à pobreza”, que acompanham a
mais ampla privatização da política social
pública, cuja implementação possa ser
delegada a organismos privados da
sociedade civil, o chamado terceiro setor.
Marilda Iamamoto, Mundialização do
Capital, “questão social” e Serviço Social no
Brasil. In: Revista em pauta, Nº 21, 2008,
p.125-6 (com adaptações).

47.
(Concurso Aurora/2018) A
Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990,
Art. 5. ° e 6.º versa sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS) em seus objetivos
e atribuições. Com base nessa
informação, relacione as colunas e
marque a sequência numérica correta.
1- Constituem os objetivo
2-Constituem Atribuições
( ) A identificação o e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.

A) O Estado capitalista diante das características
inerente ao seu sistema promove a
mercantilização e cria condições para que a
população acesse as políticas de saúde e
previdência social em via de contra mão,
amplia a política de assistência social através
da qual da oportunidade aos pobres com
aptidões para serem inseridos no mercado de
trabalho.
B) Nos países do capitalismo periférico, como é
o caso do Brasil, a assistência social também
foi perfilhada como dever social e direito
estatal, e inserida no escopo da seguridade
social, na Constituição Federal de 1988.
C) Está associada ao pensamento neoliberal à
adoção da política de refilantropização no
trato das sequelas da questão social.
D) A assistência social, no âmbito da seguridade
social ampliada, constituiu um dos pilares da
regulação do mercado e importante estratégia
de apropriação do fundo público com
diferentes implicações, a qual pode citar a
manutenção do quase “pleno emprego”,
considerado que nesse momento, o modelo
capitalista através do pleno emprego garantia
a absorção da mão de obra produzida no
mercado de trabalho.

( ) A vigilância sanitária epidemiológica de
saúde do trabalhador de assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
( ) A assistência às pessoas por intermédio
de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
( ) Formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a
participação na sua produção;
( ) O controle de bens de consumo que, direta
ou indiretamente, se relacionem com a
saúde e compreende todas as etapas e
processos, da produção ao consumo.
A) 1-1-2-2-2
B) 2-1-2-2-2
C) 2-2-1-1-1
D) 1-2-1-1-1
E) 1-2-1-2-2
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I- As propostas de privatização, focalização e
seletividade acompanham um padrão
constitucional universalista e de direitos da
cidadania.
II- O predomínio contemporâneo da
monetarização da seguridade social no
Brasil rompe com o padrão capitalista de
Estado neoliberal baseado nos méritos
pessoais de cada indivíduo.
III- Lutar pela superação do neoliberalismo é
desmercantilizar, restabelecer e generalizar
os direitos como acesso a bens e serviços,
ao invés da luta selvagem no mercado, de
todos contra todos, para obtê-los às
expensas dos outros.
IV- As transformações ocorridas no mundo
capitalista contemporâneo, ao se disseminar
com os ideários do neoliberalismo
fortalecem o estado de bem estar social e
rompe com a ideia que defende a
militarização da vida social.
Está (ão) incorreta(s):
A) I- II-III
B) I-II-IV
C) II- IV apenas
D) I- II apenas
E) II e III

48. (Concurso Aurora/2018) Acerca da
história das políticas de saúde
brasileira, julgue os itens a seguir em
Verdadeiro (V) ou Falso (F) em
seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de
baixo para cima.

( ) Por sua concepção ampliada de saúde,
as atribuições do SUS incluem executar
as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica; participar das ações
direcionadas ao meio ambiente; executar
ações que visam a saúde do trabalhador;
e incrementar o desenvolvimento
científico e tecnológico na área da
saúde.
( ) As instâncias colegiadas que compõe o
Sistema Único de Saúde (SUS) A Lei n°.
8.142 de 28 de dezembro de 1990 são
Conselho de Saúde , Conferência de
Saúde e Conselho Gestor
( ) O Sistema Único de Saúde (SUS) no
Brasil foi resultado de um movimento
social denominado Reforma Sanitária, a
partir do qual, a saúde passou a ser
reconhecida como um direito social.
( ) Nos anos 2000, a política de
implementação do SUS foi permeada por
reformas estruturais sob a ótica neoliberal
que acabou levando a ruptura do direito
universal à saúde.

50.
(Concurso Aurora/2018) Analise o
texto abaixo:

A) F-F-V-V
B) V-F-V-F
C) V-V-F-V
D) V-F-V-F
E) V-V-V-V
49. (Concurso
Aurora/2018)
Com
relação
às
transformações
no
capitalismo contemporâneo e seus
desdobramentos na seguridade social
brasileira, considere:

A partir da análise do texto é possível
afirmar que:
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A) A terceirização do trabalho é considerada
por muitos, como a principal estratégia da
estruturação produtiva, pois ao mesmo
tempo em que permite recomposição das
taxas de lucro pelas empresas, oferece aos
capitalistas um controle maior sobre a
força de trabalho.
B) Em tempos atuais pode se evidenciar que
as consequências destas mudanças na
organização
do
trabalho
incidem
substancialmente
sobre
a
classe
trabalhadora, trazendo melhorias para o
trabalhador como a condição de
trabalhador polivalente.
C) A terceirização submersa na acumulação
capitalista traz consigo o desemprego, a
pobreza e a miséria que deixam de ser
fenômenos
dados
casualmente
na
totalidade social e passam a ser expressões
da questão social.
D) A terceirização traz como consequências
acesso mais debilitado as classes
subalternas, surgimento do trabalhador
polivalente responsável por executar
diversas funções no seu posto de trabalho
o que os remetem ao aumento das
expressões da questão social definida pela
congruência da relação capital x trabalho.
E) O assistente social enquanto trabalhador
assalariado está imune as refrações desse
processo de precarização das relações de
trabalho, visto que está regulamentado
pela Lei 8662/1993.

B) Inauguração de novos direitos trabalhistas e
aglutinação dos direitos sociais.
C) Concentração das políticas estatais e
execução de políticas universais.
D) Universalização das políticas sociais
públicas.
E) Contratação de intervenientes sociais.
52.
(Concurso Aurora/2018) Em relação
à questão social e ao serviço social,
julguem os itens que seguem
I - As múltiplas expressões da questão social
são consideradas como objeto de trabalho
cotidiano do assistente social, enquanto a
questão social se constitui como matéria
prima.
II - A concepção de questão social
predominante entre os profissionais de
serviço social e delineada nas diretrizes
curriculares
é
aquela
que
está
fundamentalmente vinculada ao conflito
entre o capital e o trabalho.
III - A questão social advém das contradições
que demarcam a sociedade, sendo assim um
desafio imutável para a atuação profissional
do assistente social.
Está (ão) correto o que se afirmar em:
A) I e II
B) II e III
C) Apenas I
D) Apenas III
E) Apenas II

51. (Concurso
Aurora/2018)
As
políticas
neoliberais
trazem
implicações
perversas
para
a
sociedade, como a ampliação do
desemprego e a agudização da questão
social. Atualmente o Estado neoliberal
tem como uma de suas formas para
enfrentar essa questão social a:

53.
(Concurso Aurora/2018) O processo
de reconceituação do serviço social é
caracterizado como um processo de
desmonte de um modelo influente na
formulação teórica em favor da
construção de um modelo alternativo.
Com relação a esse assunto e às
influências teórico-metodológicas do
serviço social analise as assertivas
abaixo.

A) Criminalização dos menos favorecidos,
consideramos em escala global como
pobre.
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I - A matriz teórico-metodológica que
apreende o ser social a partir de
mediações tem como suporte a teoria
social de Marx.
II - A reconceituação foi um movimento de
hérnia com o Serviço Social tradicional e
conservador para identificação políticoideológica da existência de duas classes
sociais antagônicas da sociedade.
III - A matriz modernizadora de orientação
funcionalista foi o primeiro suporte
teórico-metodológico
necessário
à
qualificação técnica da prática do
serviço social.
Está (ão) correta(s):
A) Apenas I
B) II e III
C) I e III
D) I e II
E) Apenas III

A) A escola de samba mostrou que o Brasil
viveu nos últimos anos um aumento
expressivo das diferenças entre as classes
sociais, o que culminou nas mais variadas
mazelas sociais como a pobreza e a
exploração do homem pelo homem.
B) A escola de samba faz uma reivindicação
pelas classes subalternas da sociedade e
críticas ao governo neoliberal que usurpa os
direitos trabalhistas através de privatizações
e
terceirizações
que
incidem
substancialmente
no
aumentodas
expressões da questão social.
C) A escola de samba, apenas acrítica o
modelo neoliberal que tem como uma de
suas premissas a terceirização do trabalho
que reflete na eliminação e redução dos
direitos socias e trabalhos cada vez mais
precários com baixos salários.
D) A escola traz claramente uma subserviência
ao governo que tenta sugar os direitos
trabalhistas e frear a trajetória de
crescimento com os gastos públicos que
aumentaram nos últimos anos.
E) A escola apenas faz uma comparação do
governo atual a um vampiro, que tenta a
custo de barganha arraigar a sociedade com
um mecanismo novo que conterá os gastos
públicos e ajudará a recuperar a confiança
do mercado gerando emprego e renda para
a população.

54. (Concurso Aurora/2018) Segundo o
Jornal G1 do Rio de Janeiro, de
fevereiro de 2018, com o enredo "Meu
Deus, meu Deus, está extinta a
escravidão?”, a Paraíso do Tuiuti, do
carnavalesco Jack Vasconcelos trouxe
críticas a reforma trabalhista em seu
desfile na madrugada da segunda- feira
(12). No último carro, um componente
viveu um "presidente vampiro" do
neoliberalismo.
Fazendo
uma
correlação com a charge abaixo e os
ideias neoliberais, marque a proposição
que
mais
se
aproxima
das
intencionalidades apresentadas pela
escola Paraíso do Tuiuti.
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55. (Concurso Aurora/2018) A leitura do
artigo 194, da Constituição Federal
versa sobre a Organização da
Seguridade Social a qual nos permite
identificar que a Seguridade Social é
composta de três grandes sistemas de
proteção social, cada um bem
caracterizado e especificado: Saúde,
Assistência Social e Previdência Social.
Com base na informação acima e nos
conhecimentos adquiridos sobre o
assunto, está incorreto o que segue em:

56.
(Concurso Aurora/2018) No âmbito
da previdência social os ___________ são
aqueles
que
contribuem
compulsoriamente para a Seguridade
Social, com direito aos benefícios
pecuniários previstos na legislação,
serviços de reabilitação profissional e
serviço social, a encargo da Previdência
Social. Os _____________são aqueles que
estão matriculados junto a Previdência
Social
e
passam
a
contribuir
mensalmente para fazer jus a benefícios
e serviços tendo em vista que não fazem
parte de um regime previdenciário
próprio
As lacunas do texto são preenchidas
corretamente por:
A) Segurados Facultativos e Tributários
Individuais
B) Segurados Obrigatórios e Segurados
Facultativos
C) Segurados Especiais e Segurados
Facultativos
D) Segurados Facultativos e Segurados
Especiais
E) Segurados Obrigatórios e Segurados
Especiais

A) A previdência social tem caráter
contributivo e a filiação é obrigatória,
pois não basta que ocorra a contingência
prevista em lei, mas é condição sine qua
non que o trabalhador esteja filiado ao
regime para que possa usufruir dos
benefícios previdenciários.
B) Quanto à forma de financiamento,
podemos dividi-los em dois tipos de
sistema, onde o sistema contributivo é
aquele que o segurado contribui
indiretamente, na expectativa de auferir
um benefício no futuro.
C) Quanto à estrutura destes sistemas cada
um teve a sua organização definida em
leis reguladoras próprias e são compostos
por
Conselhos
nas
três
esferas
administrativas.

57.
(Concurso Aurora/2018) Para a ação
dos assistentes sociais na saúde faz-se
necessário a compreensão de alguns
conceitos como a concepção de saúde, a
integralidade, a intersetorialidade, a
participação
social
e
a
interdisciplinaridade.
Considere os quatros grandes eixos com
as principais acões desenvolvidas pelo
Assistene Social na saúde e relacione
corretamente.
1. Atendimento direto aos usuários;
2. Mobilização, participação e controle
social;
3. Investigação, planejamento e gestão;
4. Assessoria, qualificação e formação
profissional.

D) Para os sistemas que compõe o tripé da
seguridade social, a Saúde e a Assistência
Social se estruturaram na forma de
sistemas não contributivos.
E) Quanto à Saúde, destacamos ainda que a
organização do SUS foi uma inovação
importante na implantação e execução das
ações de saúde pública e tem contribuído
para o programo de importantes políticas
de saúde pública, como campanhas de
vacinação e tratamento da AIDS.
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( ) Democratização da instituição por meio da
criação de conselhos gestores de unidades
e outros órgãos colegiados, participar da
ouvidoria da unidade.

( ) O CREAS é a unidade pública municipal,
de base territorial, localizada em áreas com
maiores índices de vulnerabilidade e risco
social, destinada à articulação dos serviços
socioassistenciais no seu território de
abrangência e à prestação de serviços,
programas e projetos socioassistenciais é
um equipamento de abrangência municipal

( ) Fortalecer o potencial político dos espaços
de controle social por meio de estudos em
relação aos mesmos a fim de subsidiá-los
com relação às questões enfrentadas pelos
conselhos na atualidade.

( ) A proteção social terciária engloba os
serviços
assistenciais
de
maior
complexidade
e
menor
incidência,
destinados à reinserção social e à
reabilitação de indivíduos e famílias.

( ) Ações de média e alta complexidade,
atuações socioassistenciais, atos de
articulação interdisciplinar e ações
socioeducativas.

( ) A Proteção Social Especial é ofertada
essencialmente no Centro de Referência
Especializada de Assistência Social
(CREAS), pelas entidades sem fins
lucrativos de assistência social.

( ) Criar campos de estágio e supervisionar
diretamente estagiários de Serviço Social
e estabelecer articulação com as unidades
acadêmicas.
A sequência correta se subcresve em:

Assinale a alternativa que corresponde à
sequência correta de cima para baixo.
A) V-V-F-F-V
B) F-V-V-F-V
C) V-V-F-V-V
D) V-F-F-V-F
E) F-V-F-F-V

A) 3- 2- 1-4
B) 2-3-4-1
C) 2-4-1-3
D) 4-1-3-2
E) 2-3-1-4
58. (Concurso Aurora/2018) Sobre a Lei
n.º 8.742/93 de 07 de dezembro de
1993 que dispõe sobre a LOAS julgue
as assertivas em Verdadeiro (V) ou
Falso (F) e marque a opção correta.
( ) Proteção social Básica é o conjunto de
serviços, programas e projetos que tem
por
objetivo
contribuir
para a
reconstrução de vínculos familiares e
comunitários.
( ) A Proteção social Básica é ofertada
precipuamente no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS).
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