CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 13h30 e término às 16h30.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em relação ao funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:
A) É Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo.
B) O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada unicamente pela União.
C) O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por período de tempo
determinado.
D) É Federativa porque os estados têm autonomia política.
02. Em 1839, aconteceu uma Revolução que tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em
uma República separada do restante do país. Na ocasião a cidade de Laguna foi tomada nomeando-a cidade
Juliana de Laguna. Essa Revolução chama-se:
A) Revolução Federalista.
B) Revolta dos Mercenários.
C) Revolução Farroupilha.
D) Revolta do Vintém.
03. A proteção de refugiados e das populações deslocadas por guerras, conflitos e perseguições é a principal
missão do ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Na América do Sul, um dos nossos vizinhos está
sofrendo uma grave crise humanitária liderada por Nicolas Maduro e que já levou 2,3 milhões de pessoas a
deixar o território. No Brasil, essas pessoas estão buscando refúgio através da fronteira com Roraima. Esse
país vizinho é:
A) Peru.
B) Venezuela.
C) Bolívia.
D) Chile.
04. Cunhataí está localizado no Oeste de Santa Catarina e limita-se com os Municípios de:
A) Saudades, Cunha Porã, Palmitos e São Carlos.
B) Nova Erechim, Chapecó, Saudades, e Palmitos.
C) Riqueza, Pinhalzinho, Cunha Porã e São Carlos.
D) Caibi, Planalto Alegre, Palmitos e São Carlos.
05. O Município de Cunhataí foi emancipado:
A) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1995 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1997.
B) Pela Lei Federal 9.920 de 29 de setembro de 1985 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1987.
C) Pela Lei Municipal 9.920 de 29 de setembro de 1993 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01
de janeiro de 1994.
D) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1978 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1979.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto de referência:

Largue o Papel de Vítima

Todos os acontecimentos e pessoas parecem apenas te prejudicar? A vida às vezes nos coloca em situações
que realmente machucam muito, mas será que ficar se lamentando pelos cantos, ligando para um e para outro,
buscando alívio em remédios, bebida, comida, enfim, em fugas inconscientes, podem fazer realmente mudar
os fatos? Podem no máximo servir como paliativos durante um tempo, mas com certeza e através de outros
motivos, o sofrimento pode voltar. Será que não está na hora de pensar sobre o significado de tudo isso? E
qual o aprendizado que esses acontecimentos podem estar querendo te trazer? Sim, sempre há o que aprender,
ainda que aconteça a pior tragédia, a maior decepção. Por que não olhar para tudo que te fizeram ou te
machucaram e parar de fugir ao se colocar como vítima? Com certeza manter o papel de vítima onde
ninguém te ama ninguém te quer, não altera absolutamente nada.
Disponível em: http://pensamentoliquido.com.br/largue-o-papel-de-vitima/ Acesso em: 21 Dez 2018.

06. O texto de referência apresenta corretamente o pronome proclítico “te” em “que te fizeram ou te
machucaram”. Assinale, nas assertivas abaixo, a alternativa que contém uma frase em que a colocação
pronominal NÃO está de acordo com a norma culta da língua.
A)
B)
C)
D)

Quando nos encontraram, desculparam-se pelos deslizes de conduta.
Conforme se observa, a sentença está dentro dos parâmetros legais.
Já não veem-se mais empreendimentos comerciais sem garagem.
Nada me agrada mais que o canto dos passarinhos.

07. Indique a frase que NÃO apresenta infração às regras gramaticais:
A) É para mim ler “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.
B) Os brasileiros assistem o filme sobre futebol.
C) Os estudantes foram a secretaria da Universidade.
D) Faz dois anos que ingressei no curso de Pós-Graduação.
08. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do acento marcador da crase:
A) O ensino a distância já ocorre também nas universidades.
B) Em face das condições meteorológicas adversas, o piloto do avião retornou à terra, fazendo uma
aterrissagem forçada.
C) Não revelaram à você a versão verdadeira dos fatos.
D) De 2016 à 2018, o Conselho Regional de Medicina aprovará o seu Estatuto.
09. No texto de referência encontram-se vários vocábulos acentuados graficamente, consoante à norma culta
da Língua Portuguesa. Quanto à acentuação gráfica, analise os enunciados abaixo e, depois, assinale a
alternativa correta:

I – hipótese, alguém, hífen, juíza, lógica.
II – memória, saúde, rubrica, português, acadêmico.
III – princípio, rainha, polens, raiz, francês.
IV – lâmpada, antônimo, médica, hangar, água.
V – cômodo, éter, uva, caju, Itajaí.
A) Apenas I apresenta todas as palavras acentuadas corretamente.
B) Apenas II e III apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
C) Apenas IV e V apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
D) Todas as alternativas apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
10. Preencha CORRETAMENTE as lacunas com uma das expressões sugeridas entre parênteses.
I - Curitiba fica ____________ três horas de carro da capital de Santa Catarina, Florianópolis. (há cerca de,
a cerca de, acerca de)
II - Estes servidores públicos federais estão ____________ de carreira. (enfim, em fim)
III - Joana Silva, abaixo ____________, requer, com base na lei vigente, uma certidão negativa de débitos
com INSS. (sobrescrita, subscrita)
IV - Viajará a Veneza ____________ estudar e aprimorar o idioma italiano. (a fim de, afim de)
V - Estamos de acordo, pois minhas orientações vão ____________ tuas. (ao encontro das, de encontro às)
VI - Obtive êxito no pleito porque fui ____________ assessorado. (mau, mal)
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) há cerca de, em fim, subscrita, afim de, de encontro a, mau.
B) a cerca de, em fim, subscrita, a fim de, ao encontro das, mal.
C) a cerca de, enfim, sobrescrita, afim de, ao encontro das, mau.
D) acerca de, em fim, sobrescrita, a fim de, de encontro a, mal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993 dispõe sobre a profissão de Assistente Social, e no Art. 4º
constituem competências do Assistente Social, dentre as quais são afirmativas, EXCETO:
A) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta
ou indireta, empresas, entidades e organizações populares.
B) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do
Serviço Social com participação da sociedade civil.
C) Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população.
D) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como área de
sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos legais relacionados a
impedimentos ou suspeição.
12. Os/as assistentes sociais brasileiros/as vêm lutando em diferentes frentes e de diversas formas para
defender e reafirmar direitos e políticas sociais que, inseridos em um projeto societário mais amplo, buscam
cimentar as condições econômicas, sociais e políticas para construir as vias da equidade, num processo que
não se esgota na garantia da cidadania. A concepção presente no projeto ético-político profissional do Serviço
Social brasileiro articula direitos amplos, universais e equânimes, orientados pela perspectiva de superação
das desigualdades sociais e pela igualdade de condições e não apenas pela instituição da parca, insuficiente e
abstrata igualdade de oportunidades, que constitui a fonte do pensamento liberal. O compromisso ético,
político e profissional dos/as assistentes sociais brasileiros/as, do Conselho Federal de Serviço Social e dos
Conselhos Regionais de Serviço Social na luta pela Assistência Social não se pauta pela defesa de interesses
específicos de uma profissão ou de um segmento. Suas lutas fundamentam-se:
1) No reconhecimento da liberdade, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.
2) Na defesa intransigente dos direitos humanos e na recusa do arbítrio e do autoritarismo.
3) Na ampliação e consolidação da cidadania, com vistas à garantia dos direitos das classes trabalhadoras.

4) Na defesa da radicalização da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza
socialmente produzida.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente 1, 2 e 3 são corretas.
B) Somente 2, 3 e 4 são corretas.
C) Todas as alternativas acima são corretas (1, 2, 3 e 4).
D) Somente 1, 3 e 4 são corretas.
13. Ações do Serviço no ambiente do domicílio a pessoas com deficiência e pessoas idosas não substituem as
responsabilidades mútuas, entre os membros da família, nem os cuidados familiares, nas suas múltiplas
dimensões (física, material, emocional, espiritual, relacional). Muito pelo contrário, devem contribuir para
orientar e apoiar os esforços das famílias no desenvolvimento de atividades de proteção e cuidados que
favoreçam vínculos protetivos, autocuidado, autonomia e participação social dos usuários, considerando
inclusive a perspectiva do reconhecimento e da valorização da rede de parentesco, vizinhança e solidariedade.
Considera-se que a proteção e cuidado da família, em princípio, é a melhor opção, seja para as pessoas
independentes ou com algum grau de dependência de cuidado de terceiros. De acordo com os eixos que
orientam a concepção e a organização Metodológica do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para
pessoas com Deficiência e Idosas, apresenta-se algumas possibilidades de ações ou estratégias de intervenção
do Serviço no ambiente do domicílio para a melhor orientação da gestão e da(s) equipe(s). Há alguns
caminhos ou pistas orientadoras da organização didático-metodológica do eixo de proteção e cuidado no
domicílio:
1) Acolhida no domicílio.
2) Visita para orientação e Suporte Profissional aos Cuidados Familiares no Domicílio.
3) Elaboração do Plano de Desenvolvimento Financeiro com a Família (PDF).
4) Rodas de diálogo com a família no domicílio.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
B) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
C) Somente 1, 2 e 4 estão corretas.
D) Somente 1, 3 e 4 estão corretas.
14. O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades
(compromissos) para famílias extremamente pobres ou pobres superarem a pobreza. Transferência de renda é
uma ação que busca garantir a melhora de vida das famílias, transferindo benefícios financeiros de forma
direta as pessoas, ou seja, repassando uma quantia em dinheiro para famílias brasileiras. Analise:
1) A gestão do Bolsa Família é descentralizada e compartilhada por União, Estados, Distrito Federal e
municípios. Os três entes federados trabalham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução
do programa.
2) O programa articula-se para promoção do alívio absoluto da pobreza, por meio da transferência direta de
renda à família.
3) Para participar do programa as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único, que permite conhecer sua
realidade socioeconômica, trazendo informações sobre todo o núcleo familiar, incluindo as características do
domicílio e dados sobre cada um dos componentes da família.
4) As famílias são selecionadas no Programa Bolsa Família de forma pessoal, por meio de um processo
automatizado, a partir do critério de renda per capita e composição familiar, de acordo com a estimativa de
famílias pobres de cada município e orçamento anual do programa. Todas as famílias inscritas no Cadastro
Único têm direito ao Bolsa Família.
Assinale a alternativa correta:
A) Todas estão corretas (1, 2, 3 e 4).
B) Somente 1 e 3 estão corretas.
C) Somente 2 e 3 estão corretas.
D) Somente 1, 3 e 4 estão corretas.

15. O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS é a referência para o desenvolvimento de todos os
serviços socioassistenciais de proteção social básica do SUAS. Isso significa que os serviços devem estar
sempre em contato com o CRAS, no respectivo território de abrangência, tomando-o como ponto de
referência. Estes serviços, são de caráter preventivo, protetivo e proativo. Todo CRAS deve possuir um
coordenador (a) que a ele (a) cabe:
1) Organizar, reuniões periódicas com as instituições que compõem a rede, a fim de instituir a rotina de
atendimento e acolhimento dos usuários, segundo orientações do gestor municipal ou do Distrito Federal
suprimindo o gestor de assistência social.
2) Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações, procedimentos, estratégias de resposta às
demandas.
3) Traçar estratégias de fortalecimento das potencialidades do território
4) Articular ações intersetoriais, bem como promover, por meio de discussões e outras estratégias, a
compreensão de que as vagas nos programas e serviços são públicas e destinam-se às famílias que delas
necessitam, garantindo que as mesmas sejam encaminhadas e inseridas nos serviços.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
B) Somente 1, 3 e 4 estão corretas.
C) Somente 1 e 4 estão corretas.
D) Somente 4 está correta.

16. O BPC integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Analise as questões assinalando V (verdadeiro) e F (falso):
1)( ) É um benefício da Política de Assistência Social, individual, vitalício e que garante o pagamento mensal
de um salário mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade,
com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não
possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
2)( ) Tem direito ao BPC o brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade portuguesa, desde
que, em todos os casos, comprovem residência no Brasil e renda familiar per capita inferior a 1/4 de salário
mínimo vigente e se encaixem em uma das seguintes condições: Pessoa idosa, com idade de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais; Pessoa com deficiência, de qualquer idade, entendida como aquela que apresenta
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas.
3)( ) O BPC não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da Seguridade Social (como, por
exemplo, o seguro desemprego, a aposentadoria e a pensão) ou de outro regime, exceto com benefícios da
assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e a remuneração advinda de contrato de
aprendizagem. O beneficiário deverá declarar que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social.
4) ( ) Com a publicação do Decreto nº 8.805/2016, a inscrição no Cadastro Único passou a ser requisito
obrigatório para a concessão e manutenção do benefício.
Assinale a sequência correta:
A) F, V, V, V
B) F, V, F, V
C) V, F, F, V
D) F, F, V, V
17. Na Política Nacional de Assistência Social, a matricialidade familiar significa que o foco da proteção está
na família, princípio ordenador das ações a serem desenvolvidas no âmbito do SUAS. Ao colocar como uma
das categorias centrais a matricialidade sociofamiliar o SUAS impõe que se atente para as seguintes questões,
EXCETO:
A) Arranjos familiares diversos sempre foram características das famílias pobres. Essas características foram
tratadas, ao longo dos tempos, como distorções que deveriam ser corrigidas pelos trabalhadores sociais nos

atendimentos as famílias. Assim, temos construído um elenco de modelos de intervenção no âmbito da família
que dialogam com esses arranjos como se eles fossem indevidos.
B) A família é retomada como grupo afetivo básico, capaz de oferecer a seus membros as condições
fundamentais para seu desenvolvimento pleno. Para que isso se realize é preciso que a família seja protegida.
O exercício da função protetiva da família exige condições materiais e espirituais, exige capacidade de ter
esperança restaurada. E a família só poderia oferecer essas condições se estiver atendida nas suas necessidades
básicas.
C) O padrão burguês de funcionamento familiar tem sido superado na forma de compreender a tarefa de
atender as famílias, assim como tem sido suprimido o caráter moralista e disciplinador que intervém nas
formas de pensar as famílias no trabalho do SUAS.
D) A necessidade de compreender as famílias com suas singularidades, com seu pertencimento a uma classe
social. Preservar sua singularidade, trabalhar suas particularidades só tem sentido quando elas materializam a
condição dessas famílias enxergarem-se como um coletivo que deve buscar, conjuntamente, a resolução para
suas questões no espaço de disputa do fundo público e do projeto societário emancipatório, como anuncia o
SUAS
18. No bojo da afirmação das diferenças entre Serviço Social e Assistência Social, e no reconhecimento do
papel histórico da profissão na política social, os parâmetros que apresentam competências gerais e
competências específicas para a atuação de assistentes sociais na Assistência Social, pode-se afirmar como
CORRETO:
A) Apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das relações sociais numa perspectiva
fracionária.
B) Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do
desenvolvimento do socialismo no País e as particularidades regionais.
C) Compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários
particularmente em nível local, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade.
D) Identificação das demandas presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais para o
enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre o público e o privado.
19. __________________é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade
conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social,
objeto de intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e culturais. Tem sido
utilizado nas mais diversas áreas da intervenção do Serviço Social, e é instrumento fundamental no trabalho
do assistente social que atua no sistema judiciário, seja como funcionário, seja como perito ou assistente
técnico, em especial junto a Justiça da Infância e da Juventude, Justiça de Família, Justiça Criminal e ações
judiciárias relacionadas à seguridade e previdência social. Os fundamentos e particularidades que o
constituem são objeto da reflexão expostas neste texto, em especial em sua primeira parte, não sendo
pertinente nem possível sintetizá-lo em poucas palavras. Vale reafirmar, contudo, que sua fundamentação
rigorosa, teórica, ética e técnica, com base no projeto da profissão, depende a sua devida utilização para o
acesso, garantia e ampliação de direito dos sujeitos usuários dos serviços sociais e do sistema de justiça.
Preencha a lacuna ACIMA:
A) Perícia Social.
B) Estudo Social.
C) Relatório Social.
D) Laudo Social.
20. Se salienta que o trabalho do assistente social está em espaços ocupacionais em diferentes natureza,
particularizando competências e atribuições profissionais nesses espaços. Neste contexto, pode se considerar
que:
1) Existe um trabalho do assistente social e processos de trabalho, nos quais, se envolve na condição de
trabalhador especializado.
2) Sob a órbita do capital, o trabalho é para o trabalhador gasto vital, desgaste do tempo de vida e de energia,
vividos com sofrimento e rebeldia, embora como criador de valor, seja um produto do capital
3) Para decifrar o trabalho do assistente social como trabalho concreto, exige-se particularizar as análises nas
específicas condições e relações sociais em que ele ocorre, pois, se a qualidade do trabalho se preserva nas

várias inserções, o seu significado social é diferente, a dimensão social desse trabalho realiza-se por
mediações distintas em função da forma assumida pelo valor capital e pelos rendimentos. Estas formas
condicionam, sob a ótica do valor, a contribuição desse trabalhador ao processo de produção e reprodução das
relações sociais sob a égide das finanças.
4) Existe um processo de trabalho do Serviço Social, visto que o trabalho é atividade de um sujeito vivo,
enquanto realização de capacidades, faculdades e possibilidades do sujeito trabalhador.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
B) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
C) Somente 3 e 4 estão corretas.
D) Somente 3 está correta.
21. A Política Nacional de Assistência Social assim configura o público a quem se destina a Proteção Social
Básica: Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza,
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização
de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por
deficiências, dentre outras). No Sistema Único de Assistência Social SUAS, a Proteção Social Básica opera
garantindo seguranças de_________________________________, ou seja, evitando, prevenindo riscos
sociais, perigos e incertezas para grupos vulneráveis, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista
relacional.
Preencha a lacuna com as palavras correspondentes:
A) Serviços, projetos e programas.
B) Convívio, acolhida e sobrevivência.
C) Proteção, direitos e território.
D) Proteção social, vínculos e benefícios.
22. O trabalho social com famílias se define como um conjunto de procedimentos efetuados a partir de
pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de contribuir
para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de um conjunto
de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade – que se constitui em um espaço
privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, com o objetivo de proteger seus direitos,
apoiá-las no desempenho da sua função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o
convívio familiar e comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias e aos
seus membros mais vulneráveis. Tal objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de caráter
“preventivo, protetivo e proativo”, reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de direitos e tendo
por foco as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu território de vivência. Assim o trabalho social
com famílias é uma prática profissional apoiada em saber científico, que para ser efetivada depende de:
1) Consciência crítica e espírito pesquisador por parte dos profissionais do CRAS.
2) Conhecimento do território, suas potencialidades, recursos, vulnerabilidades, relações estabelecidas, de
modo a realizar uma ação preventiva e proativa.
3) Adoção de abordagens e procedimentos metodológicos apropriados para o cumprimento dos objetivos do
Serviço.
4) Estudo e análise permanente dos conceitos fundamentais, tais como: família e território, nas abordagens
sociológica, antropológica, econômica, psicológica, entre outras, cuja compreensão é essencial para a
implementação qualificada do PAIF.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
B) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
C) Somente 2 e 4 estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas (1, 2, 3 e 4).
23. A Intersetorialidade é um termo dotado de vários significados e possibilidade de aplicação. No Brasil nos
últimos vinte anos a Intersetorialidade vem despertando crescente interesse intelectual e político,

particularmente no âmbito das políticas sociais públicas. Além de princípio ou paradigma norteador a
Intersetorialidade tem sido considerada, EXCETO:
A) Como uma nova lógica de gestão que transcende um único setor da política social.
B) Como uma estratégia política de articulação entre setores sociais diversos e especializados.
C) Como instrumento de otimização de saberes, competências e relações sinergéticas, em prol de um objetivo
comum.
D) Como prática social compartilhada, que requer pesquisa planejamento e avaliação para realização de ações
individualizadas.
24. É na tensão entre re produção das desigualdades e produção da rebeldia que atuam os assistentes sociais
situados em um terreno movido por interesses distintos e antagônicos, os quais não são possíveis de eliminar,
ou deles fugir, porque tecem a vida em sociedade. Os assistentes sociais trabalham com as múltiplas
dimensões da questão social tal como se expressa na vida dos indivíduos sociais, a partir das políticas sociais e
das formas de organização na sociedade civil na luta por direitos. Analise as questões:
1) A questão social é dissociável da sociabilidade capitalista e particularmente das configurações assumidas
pelo trabalho e pelo Estado na expansão monopolista do capital.
2) A gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do caráter individual da produção, contraposto a
apropriação privada da própria atividade humana, o trabalho das condições necessárias à sua realização assim
como seus frutos.
3) A questão social condensa o conjunto de desigualdades e lutas sociais produzidas e reproduzidas no
movimento contraditório das relações sociais alcançando plenitude de suas expressões e matizes em tempo de
capital e fetiche.
4) A questão social expressa desigualdades econômicas políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas
por disparidades nas relações de gênero característica étnico racial e formações regionais, colocando em causa
amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
B) Somente 3 e 4 estão corretas.
C) Somente 1, 2 e 4 estão corretas.
D) Somente 1, 3 e 4 estão corretas.
25. A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais representa uma importante conquista para a
assistência social brasileira alcançando um novo patamar, estabelecendo tipologias que, sem dúvidas,
corroboram para ressignificar a oferta e a garantia do direito socioassistencial. Não pertence ao nível de
Proteção Social Básica:
A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI).
C) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
D) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.

