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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. A agência Standard & Poor's rebaixou o Brasil em sua avaliação sobre os riscos do país, tirando seu grau de 

investimento (espécie de selo de bom pagador). A agência baixou a nota do país de BBB- para: 

a) BB- 

b) B- 

c) BBB+ 
d) BB+ 

 

02. Avalie as noticias abaixo referente a acontecimentos recentes: 

 

I- Técnico de futebol da da Alemanha Joachim Löw que levou a seleção alemã à vitória da Copa do Mundo de 

2014, doa premiação de 25 mil euros a refugiados; 

II- O ministério da Defesa colombiano afirmou que dois aviões militares venezuelanos invadiram o espaço aéreo 

da Colômbia, na região de Alta Guajira, no norte da Colômbia, durante a tarde do sábado (13/09/15), em meio à crise 

diplomática e fronteiriça entre os dois países. 

 

Quanto a essas afirmações: 

a) Ambas são falsas. 
b) Ambas são verdadeiras. 

c) Somente a noticia I é verdadeira. 
d) Somente a noticia II é verdadeira. 

 

03. Trata-se de um local onde ocorrerão provas aquáticas nos jogos olímpicos 2016 do Rio de Janeiro: 

a) Lago Paranoá 

b) Lagoa Rodrigo de Freitas 
c) Lagoa Branca 

d) Lago da Tijuca 

 

04. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, quando pronta será a terceira maior usina do mundo e está sendo construída 

na bacia do Rio: 

a) São Francisco 
b) Xingu 

c) Pardo 
d) Araguaia 

 

05. Otacílio Costa é uma cidade brasileira que tem como sua principal atividade econômica a: 

a) Agricultura familiar 

b) Pecuária de corte 
c) Pecuária leiteira 

d) Indústria madeireira e de celulose 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. Leia com atenção: 
 

I – É criado o “Código de Menores”; 

II – Origem do termo Serviço Social; 

III – Criação da primeira Santa Casa do Brasil. 
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A ordem cronológica dos eventos acima é: 

a) II – III – I 
b) II – I – III 

c) III – II – I 

d) I – II – III 
 

07. O ECA considera criança e adolescente respectivamente: 
a) A pessoa até onze anos de idade incompletos e aquela entre onze e dezoito anos de idade. 

b) A pessoa até doze anos de idade incompletos e aquela entre doze e dezenove anos de idade. 

c) A pessoa até doze anos de idade incompletos e aquela entre doze e vinte e um anos de idade. 
d) A pessoa até doze anos de idade incompletos e aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

 

08. É incorreto afirmar sobre o Serviço Social: 

a) É uma profissão de intervenção. 

b) É uma disciplina acadêmica. 
c) Promove o desenvolvimento. 

d) Visa manter imutável a dinâmica social. 
 

09. Constitui direito do/a assistente social:  

a) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas ou não na Lei de Regulamentação da 
Profissão e dos princípios firmados no Código de Ética. 

b) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 
c) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de 

programas sociais, desde que extra-oficiais. 

d) Violabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. 
 

10. Assinale a alternativa incorreta. Constituem competências do/a Assistente Social: 
a) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 

exclusivamente direta. 

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) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer 

uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 

 
11. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau superior, o 

exercício das seguintes atribuições, exceto: 
a) Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social, em 

conjunto com o CRESS. 
b) Assessorar os CRESS sempre que se fizer necessário. 

c) Aprovar os Regimentos Internos dos CRESS menos no fórum máximo de deliberação do conjunto 

CFESS/CRESS. 
d) Aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais juntamente com os CRESS, no fórum 

máximo de deliberação do conjunto CFESS/CRESS. 
 

 

12. Para os efeitos de lei, considera-se: 
 

I - Deficiência – toda anormalidade de uma estrutura desde que psicológica ou fisiológica que gere incapacidade para 

o desempenho de atividade, fora do padrão considerado normal para o ser humano; 

II - Deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não 

permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;  

III - Incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de 

equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou 

transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 
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Sobre esses itens: 

a) Estão todos corretos. 
b) Apenas II e III estão corretos. 

c) Apenas I e II estão corretos. 

d) Apenas I e III estão corretos. 
 

13. A deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Não é uma delas: 

a) Comunicação 

b) Cuidado pessoal 
c) Orientação sexual 

d) Habilidades sociais 
 

14. A assistência social rege-se entre outros pelo seguinte princípio:  

a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
b) Regionalização e sectarização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 
c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 

bem como à convivência familiar e comunitária, mantendo-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

d) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, com apenas as  discriminações indispensáveis. 

 

15. O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a: 

a) 60 anos 
b) 65 anos 

c) 55 anos 

d) 70 anos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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