_______________________________________________________________________________________

Penal”. Com base nos procedimentos
previstos na Lei, podemos destacar:

ASSISTENTE SOCIAL

I – Remeter, no prazo legal, os autos do
inquérito policial ao Juiz e ao Ministério
Público;

21. (CONCURSO MAURITI /2018) De
acordo com a Lei Maria da Penha,
capítulo II, seção III, que trata “Das
medidas protetivas de urgência à
ofendida”, poderá o juiz, quando
necessário, sem prejuízo de outras
medidas:

II – Determinar que se proceda ao exame de
corpo de delito da ofendida e requisitar
outros exames periciais necessários;
III – Colher todas as provas que servirem para
o esclarecimento do fato e de suas
circunstâncias;

A) Determinar do afastamento da ofendida do
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a
bens, guarda dos filhos e alimentos.

IV – Remeter, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, expediente apartado ao juiz com o
pedido da autoridade policial, para avaliar a
necessidade da concessão de medidas
protetivas de urgência;

B) Restringir ou suspender as visitas aos
dependentes menores, ouvida a equipe de
atendimento multidisciplinar ou serviço
similar.
C) Implementar
atendimento
especializado para as mulheres.

Estão corretos os itens:

policial

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

D) Determinar o afastamento do lar, domicílio
ou local de convivência com a ofendida.

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

E) Determinar a prisão em 48 (quarenta e oito)
horas e afastamento temporário do lar,
domicílio ou local de convivência com a
ofendida.

E) III e IV
23. (CONCURSO MAURITI /2018) Em
conformidade com a Lei Orgânica da
Assistência Social, assinale a alternativa
que apresenta uma competência do
Conselho Nacional de Assistência Social.

22. (CONCURSO MAURITI /2018)
Conforme o Artigo 12, da Lei Maria da
Penha “Em todos os casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher,
feito o registro da ocorrência, deverá a
autoridade policial adotar, de imediato,
os seguintes procedimentos, sem prejuízo
daqueles previstos no Código de Processo

A) Efetuar o pagamento
natalidade e funeral.

dos

auxílios

B) Divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Mauriti – Data: 14/10/2018
8

_______________________________________________________________________________________

como dos recursos oferecidos pelo Poder
Público e dos critérios para sua concessão.

E) Conjunto de serviços, programas e projetos
que tem por objetivo contribuir para a
reconstrução de vínculos familiares e
comunitários, a defesa de direito, o
fortalecimento das potencialidades e
aquisições e a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das
situações de violação de direitos.

C) Aprovar a Política Nacional de Assistência
Social.
D) Atender, em conjunto com os Municípios,
às ações assistenciais de caráter de
emergência.
E) Executar os projetos de enfrentamento da
pobreza, incluindo a parceria com
organizações da sociedade civil.

25. (CONCURSO MAURITI /2018)
“Caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a
proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação, redução de danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que
impacte na situação de saúde e
autonomia
das
pessoas
e
nos
determinantes e condicionantes de saúde
das coletividades. É desenvolvida por
meio do exercício de práticas de cuidado
e gestão, democráticas e participativas,
sob forma de trabalho em equipe,
dirigidas a populações de territórios
definidos, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando
a dinamicidade existente no território em
que vivem essas populações. Utiliza
tecnologias de cuidado complexas e
variadas que devem auxiliar no manejo
das demandas e necessidades de saúde de
maior frequência e relevância em seu
território, observando critérios de risco,
vulnerabilidade,
resiliência
e
o
imperativo ético de que toda demanda,
necessidade de saúde ou sofrimento
devem ser acolhidos”.

24. (CONCURSO MAURITI /2018)
Conforme previsto na Lei 8.742/93 (Lei
Orgânica da Assistência Social), entendese por Proteção Social Especial:
A) As provisões suplementares e provisórias
que integram organicamente as garantias do
Suas e são prestadas aos cidadãos e às
famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e
de calamidade pública.
B) Conjunto de serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social que visa a
prevenir situações de vulnerabilidade e
risco social por meio do desenvolvimento
de potencialidades e aquisições e do
fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.
C) As atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população e cujas
ações, voltadas para as necessidades
básicas, observem os objetivos, princípios e
diretrizes estabelecidos nesta Lei.
D) É um dos instrumentos das proteções da
assistência social que identifica e previne as
situações de risco e vulnerabilidade social e
seus agravos no território.
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De acordo com a Portaria 2.488/2011, o
texto acima define o (a):

articulação entre todas as unidades de
provisão do SUAS”. A definição, extraída
da Norma Operacional Básica do SUAS,
refere-se a:

A) Atenção básica
B) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

A) Vigilância socioassistencial

C) Atenção hospitalar

B) Proteção pró-ativa

D) Unidade de Pronto Atendimento - UPA

C) Rede socioassistecial

E) Participação e controle social

D) Matricialidade sociofamiliar
E) Territorialização
26. (CONCURSO MAURITI /2018) De
acordo com a Lei de Regulamentação da
Profissão de Assistente Social, assinale a
alternativa que NÃO constitui uma
Atribuição Privativa deste profissional.

28. (CONCURSO MAURITI /2018)
Conforme o Artigo 25, do Decreto
5.209/2004, “as famílias atendidas pelo
Programa Bolsa Família permanecerão
com os benefícios liberados mensalmente
para pagamento, salvo na ocorrência das
seguintes situações”. Com base nas
situações previstas no Decreto, podemos
destacar:

A) Treinamento, avaliação e supervisão direta
de estagiários de Serviço Social.
B) Dirigir e coordenar unidades de ensino e
cursos de Serviço Social, de graduação e
pós-graduação.
C) Realizar 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.

I - Desligamento por ato voluntário do
beneficiário ou por determinação judicial.
II - Cumprimento de condicionalidade que
acarrete suspensão ou cancelamento dos
benefícios concedidos, na forma do § 4o do
art. 28.

D) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social.

III - Comprovação de trabalho infantil na
família, nos termos da legislação aplicável.

E) Dirigir e coordenar associações, núcleos,
centros de estudo e de pesquisa em Serviço
Social.

IV - Omissão de informações ou prestação de
informações falsas para o cadastramento
que habilitem indevidamente o declarante e
sua família ao recebimento dos benefícios
financeiros do Programa Bolsa Família ou
dos Programas Remanescentes.

27. (CONCURSO MAURITI /2018)
“Conjunto integrado da oferta de
serviços,
programas,
projetos
e
benefícios de assistência social mediante

Estão CORRETOS os itens:
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IV – Centralidade na família para concepção e
implementação dos benefícios, serviços,
programas e projetos.

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

Estão corretos os itens:

D) II, III e IV

A) I e III

E) II e III

B) I e IV
C) II e IV

29. (CONCURSO MAURITI /2018) De
acordo com a Lei Maria da Penha
(11.340/2006) a conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria, é
classificada como:

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

31. (CONCURSO MAURITI /2018) “São
constituídos por equipes compostas por
profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, que devem atuar de
maneira integrada e apoiando os
profissionais das Equipes Saúde da
Família, das Equipes de Atenção Básica
para populações específicas (consultórios
na rua, equipes ribeirinhas e fluviais,
etc.)
e
academia
da
saúde,
compartilhando as práticas e saberes em
saúde
nos
territórios
sob
responsabilidade destas equipes, atuando
diretamente no apoio matricial às
equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is)
está vinculado e no território destas
equipes.”. De acordo com a Portaria
2.488/2011, o texto acima define o (a):

A) Violência patrimonial
B) Violência moral
C) Violência psicológica
D) Violência sexual
E) Violência física

30. (CONCURSO MAURITI /2018) Em
consonância com o disposto na LOAS,
capítulo II, seção I, artigo 4°, a
Assistência Social rege-se por princípios,
dentre os quais podemos destacar:
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 – Primazia da responsabilidade do Estado na
condução da Política de Assistência Social
em cada esfera de governo.

A) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
B) Programa Saúde na Escola – PSE
C) Núcleo de Apoio a Saúde da Família –

III – Universalização dos direitos sociais, a fim
de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.

NASF
D) Residência Terapêutica
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e a equipe multiprofissional. Portanto, é
uma atividade que envolve não só os
diferentes profissionais da área da saúde,
como também o usuário e sua família.

E) Centro de Referência da Mulher

32. (CONCURSO MAURITI /2018) Sobre
os conceitos de Projeto Terapêutico
Singular, Genograma, Ecomapa e
Atendimento Domiciliar Compartilhado,
relacione as colunas e marque a
sequência CORRETA.

( ) É instrumento de avaliação familiar
bastante útil no mapeamento de redes,
apoios sociais e ligações da família com a
comunidade. Representa as interações da
família com pessoas, instituições ou grupos
sociais em determinado momento. Esse
instrumento conecta as circunstâncias ao
meio ambiente e auxilia na identificação
dos padrões organizacionais familiares.

1 – Projeto Terapêutico Singular
2 – Genograma
3 – Ecomapa

A) 1, 3, 4 e 2
4 – Atendimento Domiciliar Compartilhado

B) 2, 3, 1 e 4
C) 4, 1, 3 e 2

( ) A principal função é organizar os dados
referente à família e seus processos
relacionais. Permite visualização rápida e
abrangente da organização familiar e suas
principais características, constituindo um
mapa relacional onde são registrados dados
relevantes ao caso. Possibilita analisar a
estrutura da família, sua composição,
problemas de saúde, situações de risco e
padrões de vulnerabilidade. Retrata a
história
familiar,
identificando
sua
estrutura, funcionamento, relações e
conflitos entre os membros.

D) 3, 2, 1 e 4
E) 2, 1, 4 e 3

33. (CONCURSO MAURITI /2018) São
características do processo de trabalho
das equipes de Atenção Básica,
EXCETO:
A) Prover atenção integral, contínua
organizada à população adscrita.

e

B) Apoiar as estratégias de fortalecimento da
gestão local e do controle social.

( ) Constitui-se em um conjunto de propostas
de condutas terapêuticas articuladas, para
um sujeito individual ou coletivo, resultado
da discussão de uma equipe interdisciplinar,
que pode ser apoiada pela equipe NASF. É
uma variação da discussão de “caso clínico”
e geralmente é dedicado às situações mais
complexas.

C) Desenvolver ações intersetoriais, integrando
projetos e redes de apoio social, voltado
para o desenvolvimento de uma ação
integral.
D) Definição do território de atuação e de
população sob responsabilidade das UBS e
das equipes.

( ) Tem como pontos fundamentais o paciente,
a família, o cuidador, o contexto domiciliar
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E) Desenvolver, disponibilizar e implementar
os sistemas de informações da Atenção
Básica
de
acordo
com
suas
responsabilidades.

I – A punibilidade do Assistente Social, por
falta sujeita a processo ético e disciplinar,
prescreve em 3 (três) anos, contados da data
da verificação do fato respectivo.

34. (CONCURSO MAURITI /2018) Em
conformidade com a Lei Orgânica da
Assistência
Social,
as
instâncias
deliberativas do SUAS, de caráter
permanente e composição paritária entre
governo e sociedade civil, são:

II – A pena de multa variará entre o mínimo
correspondente ao valor de uma anuidade e
o máximo do seu décuplo.
III – Serão eliminados/as dos quadros dos
CRESS aqueles/as que fizerem falsa prova
dos requisitos exigidos nos conselhos.

I – o Conselho Nacional de Assistência Social

IV – Serão considerados na aplicação das
penas os antecedentes profissionais do/a
infrator/a e as circunstâncias em que
ocorreu a infração.

II – os Conselhos Estaduais de Assistência
Social
III – o Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal

A) II, III e IV

IV – os Conselhos Municipais de Assistência
Social
Estão corretos os itens:

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

A) Apenas II, III e IV

E) I, II, III e IV

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

36. (CONCURSO MAURITI /2018)
Considerando o Título IV do Código de
Ética do Assistente Social (1993) que
trata “Da Observância, Penalidades,
Aplicação e Cumprimento deste Código”,
constituem
infrações
disciplinares,
EXCETO:

E) Apenas II e III

35. (CONCURSO MAURITI /2018) A
Resolução CFESS n° 273/93, institui o
Código de Ética do Assistente Social e dá
outras providências. Com relação às
penalidades
previstas,
analise
as
afirmativas e marque a alternativa que
apresenta os itens corretos.

A) Fazer ou apresentar declaração, documento
falso ou adulterado, perante o Conselho
Regional ou Federal.
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B) Deixar de pagar, regularmente, as
anuidades e contribuições devidas ao
Conselho Regional de Serviço Social a que
esteja obrigado/a.

E) Contribuir para a viabilização da
participação efetiva da população usuária
nas decisões institucionais.

C) Exercer a profissão quando impedido/a de
fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o
seu exercício ao/às não inscritos/as ou
impedidos/as.

38. (CONCURSO MAURITI /2018) De
acordo com o artigo 56 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, os dirigentes
de
estabelecimentos
de
ensino
fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de:

D) Participar de instituição que, tendo por
objeto o Serviço Social, não esteja inscrita
no Conselho Regional.

I – Elevados níveis de repetência.
E) Prevalecer-se de cargo de chefia para atos
discriminatórios e de abuso de autoridade.

II – Maus-tratos envolvendo seus alunos.
III – Problema relacionado ao comportamento
de seus alunos.

37. (CONCURSO MAURITI /2018) O
Código de Ética Profissional do
Assistente
Social,
instituído
pela
Resolução 273/93, estabelece deveres a
este profissional. Um dos deveres
estabelecidos, na sua relação com outros
profissionais, é:

IV – Reiteração de faltas injustificadas e de
evasão escolar, esgotados os recursos
escolares.
Estão corretos os itens:
A) I, II e IV

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

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

B) Respeitar a autonomia dos movimentos
populares e das organizações das classes
trabalhadoras.

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

C) Contribuir para a alteração da correlação de
forças institucionais, apoiando as legítimas
demandas de interesse da população
usuária.

39. (CONCURSO MAURITI /2018) De
acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, constitui uma atribuição do
Conselho Tutelar:

D) Empregar com transparência as verbas sob
a sua responsabilidade, de acordo com os
interesses e necessidades coletivas dos/as
usuários/as.

A) Assessorar o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária para
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planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente.
B) Conceder a remissão, como forma de
suspensão ou extinção do processo.

C) V,V,V,F
D) V,V,F,F
E) V,F,V,V

C) Requisitar força policial, bem como a
colaboração
dos
serviços
médicos,
hospitalares, educacionais e de assistência
social, públicos ou privados, para o
desempenho de suas atribuições.

41 (CONCURSO MAURITI /2018) Sobre o
Projeto Ético Político do Serviço Social,
assinale (V) para afirmativa verdadeira e
(F) para falsa.

D) Realização e divulgação de pesquisas sobre
desenvolvimento infantil.

( ) No Serviço Social brasileiro, a construção
do Projeto Ético Político se iniciou na
transição da década de 1970 à de 1980,
vinculado à denúncia e recusa do
conservadorismo profissional.

E) Representar ao juízo visando à aplicação de
penalidade por infrações cometidas contra
as normas de proteção à infância e à
juventude, sem prejuízo da promoção de
responsabilidade civil e penal do infrator,
quando cabível.

( ) A dimensão política do Projeto Ético
Político, se posiciona a favor da equidade e
da justiça social, na perspectiva da
universalização do acesso a bens e a
serviços relativos às políticas e programas
sociais; a ampliação e a consolidação da
cidadania são explicitamente postas como
garantias de direitos civis, políticos e
sociais da classes trabalhadoras.

40. (CONCURSO MAURITI /2018) De
acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, no que se refere à adoção,
assinale (V) para afirmativa verdadeira e
(F) para falsa.

( ) O Projeto Profissional se vincula a um
projeto societário que propõe a construção
de uma nova ordem social, sem
exploração/dominação de classe, etnia e
gênero.

( ) É vedada a adoção por procuração.
( ) A adoção depende do consentimento dos
pais ou do representante legal do adotando.
( ) Podem adotar os maiores de 21 (vinte e

( ) O Projeto Ético Político, fundamentado
teórica e metodologicamente, conquistou
hegemonia no Serviço Social, no Brasil, na
década de 90 do século XX.

um) anos, dependendo do estado civil.
( ) Podem adotar os ascendentes e os irmãos
do adotando.

Marque a sequência correta:

Marque a sequência correta:

A) F, F, V, V
A) V,F,V,F

B) F, V, F, F

B) F,V,F,V
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C) F, V, V, F

materialidade ao Projeto Ético Político
do Serviço Social. São eles:

D) V, V, V, V

I – A produção do conhecimento no interior do
Serviço Social.

E) V, V, V, F

II – As instâncias político-organizativas da
profissão.

42. (CONCURSO MAURITI /2018) “Os (as)
_____________________apresentam
a
auto-imagem de uma profissão, elegem os
valores que a legitimam socialmente,
delimitam e priorizam seus objetivos e
funções, formulam os requisitos (teóricos,
práticos e institucionais) para o seu
exercício, prescrevem normas para o
comportamento dos
profissionais
e
estabelecem as bases das suas relações com
os usuários de seus serviços, com as outras
profissões e com as organizações e
instituições sociais privadas e públicas
(inclusive o Estado, a quem cabe o
reconhecimento jurídico dos estatutos
profissionais)” (Netto, 1999).

III – A dimensão interdisciplinar da prática
profissional.
IV

– A dimensão
profissão.

jurídico-política

da

Estão corretos os itens:
A) I, II e IV
B) I, III e IV
C) I, II e III
D) II, III e IV
E) II e III

44. (CONCURSO MAURITI /2018) “Em
planejamento,
o
(a)
_______________________________ é o
instrumento de apoio e racionalização da
execução, no sentido de assegurar a
observância ao programado, prevenindo os
desvios. Pode ser definido como a fase em
que se processam o acompanhamento
sistemático, a mensuração e o registro das
atividades executadas, dos recursos
utilizados, no tempo dispendido em cada
fase, dos resultados alcançados. Nesse
acompanhamento, a ação programada é
mensurada em termos de seu processo, de
seus meios e de seu produto” (Baptista,
2007).

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna.
A) Projetos profissionais
B) Políticas sociais
C) Movimentos sociais
D) Classes sociais
E) Diretrizes curriculares

43. (CONCURSO MAURITI /2018)
Conforme os autores Braz e Teixeira há
três componentes principais que dão
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Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna.

dos serviços correspondentes e dá outras
providências. De acordo com o artigo 6°,
desta Lei, NÃO está incluído no campo
de atuação do SUS o (a):

A) Avaliação
B) Implementação

A) Vigilância nutricional e a orientação
alimentar.

C) Planificação
D) Controle

B) Fiscalização e a inspeção de alimentos,
água e bebidas para o consumo humano.

E) Plano

C) Direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde.

45. (CONCURSO MAURITI /2018) A
Seguridade Social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade,
destinado a assegurar o direito relativo à
saúde, à previdência e à assistência
social. Com base na Lei 8.212/91,
constituem princípios e diretrizes da
Seguridade Social, EXCETO:
A) Universalização
atendimento.

da

cobertura

e

D) Formulação e execução da política de
sangue e seus derivados.
E) Controle e fiscalização de serviços,
produtos e substâncias de interesse para a
saúde.
47. (CONCURSO MAURITI /2018) De
acordo com a Lei de Regulamentação da
Profissão de Assistente Social, compete
aos Conselhos Regionais de Serviço
Social,
o
exercício
de
algumas
atribuições. Entre elas, pode-se destacar:

do

B) Irredutibilidade do valor dos benefícios.
C) Equidade na forma de participação no
custeio.

A) Aplicar as sanções previstas no Código de
Ética Profissional.

D) Seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios e serviços.

B) Funcionar como Tribunal Superior de Ética
Profissional.

E) Organização dos serviços públicos de modo
a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.

C) Prestar assessoria técnico-consultiva aos
organismos públicos ou privados, em
matéria de Serviço Social.
D) Informar, esclarecer e orientar os/as
estudantes, na docência ou supervisão,
quanto aos princípios e normas contidas no
Código de Ética Profissional.

46. (CONCURSO MAURITI /2018) A Lei
8.080/90, dispõe sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
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E) Estabelecer os sistemas de registro dos
profissionais habilitados.

e a subordinam a uma visão de mundo
derivada do pensamento católico
tradicional”. De acordo com o autor, o
suporte metodológico utilizado nessa
vertente é denominado (a):

48. (CONCURSO MAURITI /2018) Através
das mudanças ocorridas no País e em
toda a América Latina, iniciou-se a
erosão do chamado “Serviço Social
tradicional” e surgiu o processo de
Renovação do Serviço Social brasileiro e
latino-americano, através do Movimento
de Reconceituação, o qual apresenta três
perspectivas, denominadas:

A) Marxismo
B) Positivismo
C) Questão Social
D) Ideologia da igreja e suas encíclicas papais
E) Fenomenologia

A) Perspectiva modernizadora, materialismo
histórico e transformação social.

50. (CONCURSO MAURITI /2018) A
perspectiva modernizadora, expressão do
processo de renovação do Serviço Social
no Brasil, encontra a sua formulação
afirmada nos resultados do primeiro
Seminário de Teorização do Serviço
Social, realizado em dois encontros. Os
principais documentos que fundamentam
essa perspectiva são:

B) Perspectiva modernizadora, reatualização
do conservadorismo e intenção de ruptura.
C) Intenção de ruptura, materialismo histórico
e perspectiva pós-moderna.
D) Pluralismo, materialismo
intenção de ruptura.

histórico

e

A) Teresópolis e Sumaré

E) Perspectiva pós-moderna, materialismo
histórico e transformação social.

B) Teresópolis e Método Belo Horizonte.
C) Araxá e Teresópolis

49. (CONCURSO MAURITI /2018) A
vertente
da
reatualização
ao
conservadorismo caracteriza-se por
recuperar
elementos
da
herança
histórica e conservadora do Serviço
Social, mas com uma roupagem que se
declara nova, mas que repudia
simultaneamente, a matriz positivista e
tradição marxista. Conforme José Paulo
Netto, “essa vertente confere à profissão
o traço microscópico de sua intervenção,

D) Araxá e Sumaré
E) Araxá e Alto da Boa Vista
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