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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Noções Direito Const. Legislação do SUS Conhec. Específicos 
10 05 05 20 

     

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer 
outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4: 

 

QUEM VÊ CARA ... 

 

 O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender 

mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada, viviam casamentos arranjados que 

raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da 

princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido 

verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso 

não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo 

aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de 

O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã, 

contando as novidades. Como estavam de viagem 

marcada para apresentar a noiva à sua família na França, 

resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não 

te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela 

nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica 

que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente 

sobrancelhas.” 

 

(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84) 

 

01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que 

lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca: 

 

A) resignação. 

B) surpresa. 

C) indignação. 

D) desconcerto. 

 

02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem 

ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra 

erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO: 

 

A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada...” pode-se substituir a palavra 

diferente por diferentemente. 

B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome  de batismo 

do conde , escreveu...”  as vírgulas podem ser 

suprimidas.  

C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...” 

pode-se retirar a crase. 

D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser 

reescrito “Faltam-lhe completamente...” 

 

 

 

 

 

 

03)  Há incorreção quanto à identificação do elemento 

coesivo em destaque em: 

 

A) “Porém isso não evitou que tivessem seus 

contratempos.”  _ contraste. 

B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,” 

_ tempo. 

C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar 

a noiva à sua família na França,,,” _  comparação. 

D) “Para que não te surpreendas ...”  _ finalidade. 

 

04) A palavra que tem a mesma função sintática e 

morfológica em todos os itens, EXCETO em: 

 

A) “...viviam casamentos arranjados que raramente 

terminavam em finais felizes.” 

B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu, 

que parecem ter sido verdadeiramente 

apaixonados...” 

C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”   

D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou 

atenção...” 

 

05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está 

CORRETA: 

 

A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido? 

B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem. 

C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.  

D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você. 

 

06) Tendo em vista as regras de concordância, complete 

adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em 

seguida, marque a opção CORRETA: 

 

Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões 

Fomos nós _____ derramamos o café 

Prefiro passear ___ ver televisão 

 

A) quem – que – a 

B) quem – quem – a 

C) que – quem – a 

D) que – que – ao 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com a norma culta: 

 

A) Informei-lhe de que suas férias terminou. 

B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.  

C) O padre chegou atrasado na igreja. 

D) Depois de amanhã responderei essa carta. 

 

08) Em que construção a vírgula foi utilizada para 

destacar o vocativo? 

 

A) Conheço cidades, estados, países e continentes. 

B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil. 

C) No Brasil, há políticos e políticos.  

D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir. 

 

09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição? 

 

A) Não veio nem mandou recado. 

B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado. 

C) É ainda criança, logo depende da família. 

D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram. 

 

10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza 

um objeto direto? 

 

A) Tudo parece calmo. 

B) Chamam-no de cascavel. 

C) Ele é considerado um gênio. 

D) O aluno ficou entusiasmado. 
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Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

responda ás questão de 11 a 15. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. 

C)  As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, dependente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

12) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

C)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

D)  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

 

13)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à, EXCETO: 

 

A) família 

B) igualdade 

C) liberdade 

D) segurança  

 

 

 

 

14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal, 

assinale a alternativa que completa a lacuna:  

 

Ninguém será privado de direitos por motivo de 

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

A) crença religiosa   

B) finanças 

C) idade 

D) raça 

 

15)  De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição 

Federal, NÃO haverá penas de: 

 

A) Caráter perpétuo 

B) Trabalhos forçados 

C) Banimento 

D) Todas as alternativas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16)  A Atenção Básica 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. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização 

e capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de 

responsabilidade exclusiva do Município.   

C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a 

Saúde, nas atuais concepções, não são considerados 

termos equivalentes pela Política Nacional de 

Atenção Básica. 

 

17)  A consolidação e o aprimoramento da Atenção 

Básica como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requer um saber e um 

fazer em educação permanente que sejam 

encarnados na prática concreta dos serviços de 

saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de 

Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Um pressuposto importante da educação 

permanente é o planejamento/programação 

educativa descendente, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de 

saúde. 

B) A educação permanente deve ser constitutiva da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e 

participação popular. 

C) A vinculação dos processos de educação permanente 

a estratégia de apoio institucional pode potencializar 

enormemente o desenvolvimento de competências 

de gestão e de cuidado na Atenção Básica. 

D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de 

educação permanente pré-formatadas (cursos, por 

exemplo) com o momento e contexto das equipes, 

para que façam mais sentido e tenham, por isso, 

maior valor de uso e efetividade. 

 
 
 

 
 
 

18)  Não compete ao Sistema Único de Saúde: 
 

A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo animal. 

C) Incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

 

19)  De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único 
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:  

 

A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e pactuação 
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, em caráter suplementar, formular, 
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos 
e equipamentos para a saúde. 

C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a 
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou 
importado, sem registro na Anvisa. 

 

20)  A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de 
outras estratégias de organização da atenção básica 
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do 
SUS configurando um processo progressivo e 
singular que considera e inclui as especificidades 
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia 
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

B) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.500 pessoas. 

C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em 
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em até 03 
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta) 
horas semanais. 

D) Para todos os profissionais de saúde membros da 
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser 
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos 
profissionais médicos. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Tendo como referência as competências do Serviço 

Social na contemporaneidade, analise as afirmativas 

abaixo e identifique a opção INCORRETA:  

 

A) Desde sua origem até os dias atuais, o Serviço Social 

é uma profissão inscrita na divisão do trabalho, com 

o viés prioritário na sua dimensão técnica que lhe 

garante os estatutos de eficácia e competência 

profissional na sociedade. 

B) A partir dos anos 60 do século XX, foi levantada a 

necessidade de que a área do Serviço Social se 

debruçasse sobre a produção de um conhecimento 

crítico da realidade social, para que a/o profissional 

pudesse construir os objetivos e (re)construir 

objetos de sua intervenção, bem como responder às 

demandas sociais colocadas pelo mercado de 

trabalho e pela realidade. 

C) As três dimensões de competências (Competência 

ético-política, Competência teórico-metodológica, 

Competência técnico-operativa) nunca podem ser 

desenvolvidas separadamente – caso contrário, 

cairemos nas armadilhas da fragmentação e da 

despolitização, tão presentes no passado histórico do 

Serviço Social.  

D) Investigação e intervenção, pesquisa e ação, ciência e 

técnica não devem ser encaradas como dimensões 

separadas – pois isso pode gerar uma inserção 

desqualificada do Assistente Social no mercado de 

trabalho, bem como ferir os princípios éticos 

fundamentais que norteiam a ação profissional.  

 

22) Sobre estudo socioeconômico enquanto atribuição 

da/o Assistente Social, avalie as afirmativas abaixo:  

 

I. É necessário reconhecer a existência de uma 

concepção conservadora de que o estudo 

socioeconômico equivale a uma simples constatação 

da renda per capita familiar como critério para 

concessão de um benefício, que tem como princípio 

selecionar os mais “carentes” dentre os “carentes”. 

Uma percepção como essa subestima a capacidade 

intelectual do Assistente Social e o seu compromisso 

ético, pois o que norteia o parecer social  é a garantia 

da ampliação do acesso aos direitos sociais. Tal 

concepção conservadora perpassa as instituições e o 

profissional deve estar atento para não reiterá-la ou 

reforçá-la. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. O significado do estudo socioeconômico realizado 
pela/o Assistente Social em diversos espaços sócio-
ocupacionais é permeado pela viabilização de direitos e 
atendimento das necessidades humanas, portanto, esse 
instrumento de aproximação do profissional com o 
público-alvo de uma determinada política social norteia-
se por uma visão de totalidade e não restritiva.  

III. O profissional do Serviço social precisa se apropriar da 
concepção sobre o estudo socioeconômico pautada no 
projeto ético-político.  

IV. O estudo socioeconômico possui uma dimensão ampla 
para a/o Assistente Social, pois através dele o 
profissional é capaz de identificar situações de violação 
de direitos e de vulnerabilidades sociais que incidem 
sobre os indivíduos. Esse olhar diferenciado é atributo 
do profissional que, em sua atuação, ultrapassa uma 
perspectiva conservadora burocratizada. Portanto, o 
Assistente Social realiza, a partir do estudo 
socioeconômico, a defesa do acesso a direitos sociais. 

V. Para qualificação dos estudos socioeconômicos, 
entende-se que essa atividade configura uma 
especificidade profissional à medida que exige 
competência (teórico-metodológica, técnico-operativa e 
ético-política) para ultrapassar uma visão tradicional e 
meramente burocrática da intervenção profissional.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  
 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, III e V apenas. 

C) II e V, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 
 

23) Tendo como referência as atribuições e competências 
da atuação da/o assistente social em empresas 
(Empresa de economia mista, empresa privada e 
empresa pública), são características comuns da 
profissão nesta área, EXCETO: 

 

A) Ter conhecimento para que não deixe sem respostas 
quem vier buscar informações. Para isso, o 
profissional de Serviço Social tem que dominar as 
políticas da empresa, bem como conhecer a rotina de 
todos os empregados para que possa responder as 
perguntas que surgirem de forma coerente; 

B) Ter competência para que as atividades executadas 
por esses profissionais sejam feitas da melhor forma 
possível, com exatidão e agilidade; 

C) Manter atmosfera positiva de forma que os usuários, 
ao procurarem o setor de Serviço Social, sintam-se 
num ambiente agradável, onde a comunicação é feita 
de forma horizontal, fluente e clara; 

D) Trabalhar para que sua equipe de trabalho obtenha 
êxito, gerando se necessário o conflito constante, pois 
a finalidade acima de tudo é a responsabilidade 
profissional para com as metas da empresa, buscando 
sempre melhorar a produtividade e a qualidade 
dentro da lógica ‘os fins justificam os meios’. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) Estudos sobre atuação da/o assistente social em 

empresas tem apontado que a maior preocupação 

da/o profissional está em torno das consequências 

sociais dos "programas de qualidade total". Estes 

programas buscam por meio de uma suposta 

democracia divulgada pelo favorecimento da 

participação das/os trabalhadoras/es nos processos 

de decisões, desenvolver e utilizar todas as 

potencialidades dos funcionários, pois só assim 

esse/a trabalhador/a conseguirá manter sua 

"empregabilidade". Consequentemente, o Serviço 

Social na área tem passado por mudanças ao longo 

dos anos 90 e 2000 e os/as profissionais identificado 

tendências sobre as demandas das/os usuárias/os 

nas empresas de economia mista, privada e pública.  

 

Nesse sentido, são atribuições e competências da/o 

assistente nas empresas com base na lei n° 8.662, de 

7 de junho de 1993, EXCETO:  

 

A) Trabalhar com pessoas e grupos que estão tendo 

problemas de ordem emocional e de relacionamento 

interpessoal. 

B) Desenvolver abordagem de psicoterapias, como 

cognitivo-construtivista, analítico-comportamental, 

cognitivo-comportamental, gestalt-terapia, 

psicodrama e EMDR em ambientes da empresa. 

C) Trabalhar com demandas como alcoolismo, drogas e 

principalmente problemas financeiros decorrentes.  

D) Trabalhar na perspectiva de promoção e prevenção 

de aspectos como hipertensão, stress e com questões 

internas e externas que geram problemas de ordem 

emocional. 

 

25) A expansão da área da saúde do trabalhador pode 

caracterizar-se por meio de dupla dimensão: uma 

decorrente da nova ordem do capital sobre o 

trabalho; outra por conta do reconhecimento político 

da área, representado pela sua inserção, ainda que 

insuficiente, no conjunto das políticas públicas e 

intersetoriais, resultante da capacidade de 

organização de diferentes agentes políticos (p. 462-

463).  
 

MENDES, Jussara Maria Rosa; WÜNSCHII, Dolores 

Sanches. Serviço Social e a saúde do trabalhador: 

uma dispersa demanda. In. Revista Serviço Social e 

Sociedade. São Paulo, n. 107, p. 461-481, jul./set. 

2011. 
 

Sobre a área da saúde do trabalhador e as leituras do 

Serviço Social nesta política, avalie as afirmativas 

abaixo e identifique a alternativa INCORRETA:  

A) Os novos padrões de acumulação capitalista, a partir 

do complexo da reestruturação produtiva tem 

gerado uma reconfiguração do trabalho, sendo cada 

vez mais indissociável a análise dessas mutações 

sem compreender o seu impacto sobre a saúde.  

B) Os avanços políticos‑legais estão associados ao 

reconhecimento da concepção ampliada de saúde e 

sua regulação como direito universal e, ainda, à 

incorporação da saúde do trabalhador no campo da 

saúde coletiva e em demais políticas públicas.  

C) A reestruturação produtiva alterou 

substancialmente o perfil do trabalho e dos 

trabalhadores, assim como os determinantes da 

saúde‑doença dos trabalhadores. Essas alterações 

modificaram também o perfil da morbi-mortalidade 

relacionada ao trabalho, assim como a organização e 

as práticas de saúde e trabalho, nesse sentido, o 

Serviço Social ao relacionar as suas competência 

ético-política, competência teórico-metodológica e 

competência técnico-operativa identifica um grande 

potencial de atuar junto aos programas de qualidade 

total na perspectiva de assegurar redução de custos 

operacionais e o otimizar os lucros da empresa como 

objetivo central de sua finalidade. 

D) A/o profissional do Serviço Social pode contribuir 

para o crescimento da participação social na defesa e 

no controle social de políticas públicas, bem como ao 

fortalecimento da organização social dos 

trabalhadores e a incorporação nas pautas coletivas 

de necessidades voltadas para a saúde e a proteção 

social e do trabalho, enquanto conquista da 

mobilização de amplos setores da sociedade. 

 

26) Os desafios colocados para o assistente social na área 

da saúde do trabalhador representam dilemas 

compartilhados e debatidos pelo conjunto da 

categoria. Neles estão presentes questões que 

remetem ao constante embate entre projetos político 

e ético‑políticos da profissão (p. 478). 
 

MENDES, Jussara Maria Rosa; WÜNSCHII, Dolores 

Sanches. Serviço Social e a saúde do trabalhador: 

uma dispersa demanda. In. Revista Serviço Social e 

Sociedade. São Paulo, n. 107, p. 461-481, jul./set. 

2011. 
 

Partindo da compreensão de que a demanda de 

intervenção do Serviço Social nas empresas e sua 

relação com a política de saúde do trabalhador é 

contraditória, independentemente e com mediações, 

a relação do profissional deve ser pautada em 

valores e princípios caracterizados na resolução do 

CFESS nº 273  de 13 março de 1993, isso significa o 

desenvolvimento de práticas que evidenciam, exceto:  
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A) Nessa área do conhecimento e intervenção, o 

assistente social é requisitado a responder a 

demandas legitimadas pelas contradições 

produzidas na ofensiva do capital sobre os 

trabalhadores, sua prática consiste na defesa 

intransigente dos direitos humanos e recusa do 

arbítrio e do autoritarismo. 

B) O trabalhador Assistente Social não fica imune às 

confrontações advindas desse contexto. Sobre ele 

impactam também as mesmas exigências colocadas 

sobre o trabalho e os agravos sobre a sua saúde do 

conjunto dos trabalhadores, nesse sentido, é possível 

desenvolver articulação com os movimentos de 

outras categorias profissionais que partilhem dos 

princípios da resolução nº 273, 13/03/1993 

(CFESS). 

C) As diferentes formas de precarização do trabalho e o 

crescimento dos acidentes e adoecimento 

resultantes do trabalho e as necessidades, daí 

resultantes, são marcas históricas que sinalizam para 

a sociedade o lugar desse fenômeno, como produto 

das relações sociais da sociedade capitalista, sobre 

este aspecto, não existem referências teóricas e 

práticas que instrumentalize o trabalho profissional 

da/o assistente social.  

D) Ao Serviço Social compete realizar o enfrentamento 

das diferentes formas e dimensões de como se dá à 

produção e reprodução das relações sociais. Assim, 

deve a profissão e a/o profissional, contribuir para a 

progressiva democratização dessas relações por 

meio de posicionamento em favor da equidade e 

justiça social, que assegure universalidade de acesso 

aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 

 

27) A temática da responsabilidade social das empresas 

tem aparecido na literatura do Serviço Social em 

alguns momentos no viés da perspectiva 

radicalmente crítica e em outros funcionais a lógica 

do empresariado e do mercado. Sobre o tema, avalie 

as alternativas abaixo e identifique a INCORRETA:  
 

A) A responsabilidade das empresas não está 

relacionada somente à produção do produto, mas a 

todo processo produtivo que envolve o mesmo, 

desde a utilização da mão de obra, extração da 

natureza de recursos naturais necessários, vida útil 

do produto, resíduos industriais, entre outros. 

B) A responsabilidade social das empresas, uma vez 

inserida neste sistema passa a ser socialmente 

responsável, se comprometendo com a qualidade do 

trabalho e com a população vinculada aos serviços e 

produtos produzidos. 

C) É necessário conhecer a real intenção das empresas, 

sendo notório que algumas organizações, estão na 

busca de trajetória em direção à incorporação de 

questões ligadas ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável. No entanto, a maior 

parte de suas ações se dá a partir de pressões sociais. 

D) Dezenas de pesquisas no mundo, vinculadas as mais 

importantes e renomadas Universidades afirmam 

que é impossível um diálogo permanente entre a 

concepção de sustentabilidade empresarial e 

responsabilidade social, uma vez que por princípios 

e finalidades, as empresas não conseguem buscar 

contemplar a diversidade cultural existente na 

sociedade em que atua, participar das atividades 

socioculturais presentes no entorno das unidades 

produtivas, colaborar e cooperar para a 

continuidade dessas ações. 

 

28) Sobre o planejamento e gestão na área de Serviço 

Social, leia os trechos abaixo:  

 

Planejamento significa, segundo o Dicionário Aurélio 

da Língua Portuguesa, “[...] o trabalho de preparação 

para a tomada de decisão, segundo roteiros e 

métodos determinados” (p.590). 

 

FERREIRA, A. B. H. Mini Aurélio: o dicionário da 

Língua Portuguesa. 8.ed. Curitiba: Positivo, 2010. 

 

[...] processo permanente e metódico de abordagem 

racional e científica de questões que se colocam no 

mundo social. Enquanto processo permanente supõe 

ação contínua sobre um conjunto dinâmico de 

situações em um determinado momento histórico. 

Como processo metódico de abordagem racional e 

científica, supõe uma sequência de atos decisórios, 

ordenados em momentos definidos e baseados em 

conhecimentos teóricos, científicos e técnicos (p.13). 
 

BAPTISTA, M. V. Planejamento social: 

intencionalidade e instrumentação. 2.ed. São 

Paulo: Veras, 2003. 

 

Analise as afirmativas abaixo, identificando a opção 

INCORRETA:  

 

A) A/o assistente social possui capacidade crítica e 

reflexiva sobre as características do planejamento 

que se define qual o tipo de planejamento a utilizar, 

ou que se faz necessário utilizar-se, considerando os 

níveis hierárquicos da organização, em que se tem: 

planejamento estratégico, planejamento tático e 

planejamento operacional. 
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B) Plano, programa e projeto são entendidos como 
sendo um documento abrangente e geral, que 
contém estudos, análises situacionais ou 
diagnósticos, onde se identificamos pontos a serem 
almejados pelos programas e projetos, assim como 
os objetivos, estratégias e metas.  

C) O projeto é considerado como um documento que 
indica o conjunto de programas cujos resultados 
permitem alcançar o objetivo maior de uma política 
pública ou empresarial. 

D) O projeto é a menor unidade do processo de 
planejamento, sendo um instrumento técnico-
administrativo de execução de empreendimentos 
específicos. Este último pode ser direcionado para as 
mais variadas atividades interventivas e de 
pesquisas, tanto no espaço público, como também no 
espaço privado. 

 

29) O Serviço Social constitui-se uma profissão 

essencialmente interdisciplinar, já que não conta 

com uma teoria própria e sim dialoga com diversas 

teorias, na busca de compreender e responder às 

questões e dilemas oriundas da questão social 

engendradas na sociedade capitalista. Sobre a 

interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo e 

identifique a opção INCORRETA: 

 

A) As habilidades de escutar, comunicar, liderar, ser 
crítico, criativo e saber gerenciar as relações e a 
inteligência emocional, numa perspectiva do 
trabalho interdisciplinar tem perdido força, uma vez 
que independente da área de atuação, os 
conhecimentos individualizados mediados pela 
informática tem sido mais importante e fundamental 
para que o trabalho em equipe seja de fato 
produtivo. 

B) A fragmentação do saber atendeu a expectativa do 
modo de produção capitalista até certo ponto. As 
relações sociais fundamentadas nas relações de 
produção, produziram sujeitos cada vez mais 
especializados, contudo, apresentou complexidades 
que esses profissionais especializados não 
conseguem explicar e/ou responder. 

C) Atualmente tem sido demandado a formação de um 
perfil profissional em que se desenvolve  
competência para o pensamento diversificado, bem 
como para o exercício de diversas funções, além da 
capacidade para o inter-relacionamento, constitui-se 
em uma possibilidade para a construção do 
conhecimento sobre a realidade do trabalho. 

D) A efetivação da interdisciplinaridade resulta de 
vários fatores tais como: a construção de equipes 
interdisciplinares nas organizações; a capacitação 
profissional para o trabalho interdisciplinar; o 
diálogo nas equipes de trabalho interdisciplinar; a 
sistematização e registro dos trabalhos 
empreendidos pela equipe interdisciplinar, dentre 
outros. 

30) São elementos necessários para o processo de 

formação de equipes interdisciplinares. Considere V 

para verdadeiro e F para falso, conforme as 

afirmativas a seguir: 

 
( ) superar a confusão entre o trabalho 

multidisciplinar, onde diversos profissionais 
trabalham em parceria resolvendo problemas ou 
executando programas e o trabalho interdisciplinar, 
onde um tema complexo é focado sobre o olhar de 
várias disciplinas, na busca de uma interpretação ou 
de uma resposta menos parcial do que a dada por 
uma área específica. 

( ) A apreensão da realidade exige um acordo 
democrático entre as diferentes disciplinas. A 
objetividade e a subjetividade são ambas partes 
integrantes da realidade e a dicotomia entre 
sujeito/objeto, cultura/natureza, 
idealismo/materialismo, observador/observado é 
então consequentemente questionada, indicando o 
fim da dualidade entre as ciências naturais e sociais. 

( ) O processo de formação de equipes 
interdisciplinares deve ter em conta o objeto de 
estudo e que disciplinas contribuirão na produção de 
conhecimento sobre esse objeto. A partir daí o 
trabalho interdisciplinar poderá responder as 
questões apresentadas, de modo que estas respostas 
sejam mais efetivas que as respostas dadas por uma 
produção de conhecimento fracionada, geradora de 
soluções fragmentadas. 

( ) A questão da comunicação é relevante na formação 
de uma equipe interdisciplinar, pois cada 
profissional deve comunicar seu saber, dar sua 
contribuição, bem como expor suas limitações, do 
mesmo modo que ouvir as demais áreas e buscar 
compreendê-las, sem que isso signifique uma 
“invadir” ou ”ser invadido” em cada área do saber. O 
processo de interlocução deve contemplar conceitos, 
teorias, disciplinas, métodos, bem como a realidade, 
na busca de clarificar a verdade. 

( ) O antagonismo presente nas relações sociais deve 
ser desconsiderado na formação de uma equipe 
interdisciplinar, que atuará no contexto de 
diferentes especializações profissionais, atendendo a 
demandas complexas – daí a necessidade de a equipe 
ser interdisciplinar - e dentro de determinações 
institucionais/organizacionais. 

 
A sequência CORRETA de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é 

 

A) F – V – F – V – V. 

B) F – V – F – F – V. 

C) V – V – V – V – F.  

D) V – F – V – V – V. 
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31) A formulação, implementação e execução das 

políticas públicas no Brasil partem do 

reconhecimento da importância da família no 

contexto da vida social. Essa premissa está explícita 

no art. 226 da Constituição Federal de 1988, e se 

reafirma nas legislações específicas de Assistência 

Social – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Estatuto do Idoso e na própria Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), entre outras políticas.  

 

Considerando as famílias em seus diversos contextos 

sociais para implantação e avaliação de programas 

sociais; encaminhamentos, orientações e trabalho 

social de forma em geral, considere V para 

verdadeiro e F para falso, conforme as afirmativas a 

seguir:  

 

( ) As políticas públicas devem fortalecer a função 

protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida, nesse sentido, o poder público 

deve prover a ampliação de instituições como 

abrigos, albergues, instituições de longa 

permanência (ILPI), entre outros que contribuem 

para institucionalização de indivíduos.  

( ) As políticas públicas devem prevenir a ruptura dos 

vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social 

vivenciadas.  

( ) As políticas públicas devem promover aquisições 

sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e 

comunidades tendo como prioridade absoluta 

famílias no contexto de violência e ruptura de 

vínculos.  

( ) As políticas públicas, especialmente a política de 

assistência social deve promover acessos a 

benefícios, programas de transferência de renda, 

serviços socioassistenciais e a inserção das famílias 

na rede de proteção social para o usufruto de 

direitos. 

( ) Apoiar famílias que possuem, dentre seus 

membros, indivíduos que necessitam de cuidados, 

por meio da promoção de espaços coletivos de 

escuta e troca de vivências familiares 

 

A sequência correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é 

 

A) F – V – F – V – V. 

B) F – V – F – F – V. 

C) V – V – F – V – V.  

D) V – F – V – V – V. 

32) As/os principais estudiosas/os sobre a temática de 

assessoria e consultoria na área de Serviço Social 

tem destacado que esta frente de trabalho aponta 

possibilidades e estratégias que potencializam o 

nosso exercício profissional, tanto na busca de 

qualificação do trabalho que realizamos como para 

as assessoria que podemos desenvolver em diversas 

áreas como saúde, educação, assistência social, 

saneamento básico, desenvolvimento urbano, 

políticas habitacionais, processo legislativo, etc. 

Nesse sentido, são pressupostos para o trabalho de 

assessoria e consultoria, EXCETO:  

 

A) Conhecimento da realidade (Instituições e pessoas 

envolvidas); 

B) Permanente capacitação; 

C) Produção de conhecimento e troca de ideias; 

D) Foco no trabalho multidisciplinar. 

 

33) Sobre os indicadores sociais e as metodologias para 

sua construção nas políticas sociais e públicas 

considere V para verdadeiro e F para falso, conforme 

as afirmativas a seguir:  

 

( ) A exigência de organismos internacionais que 

financiam programas e projetos em políticas 

públicas e que precisam medir, de certo modo, o 

desempenho dos referidos programas e projetos; 

( ) A necessidade de legitimar (com dados empíricos) 

tanto as políticas governamentais, quanto as 

denúncias por parte da sociedade civil, como ocorreu 

no caso da Campanha contra a Fome, que utilizou 

indicadores sobre níveis de pobreza e miséria, 

produzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA); 

( ) A necessidade de democratizar informações sobre 

as realidades sociais para possibilitar a ampliação do 

diálogo da sociedade civil com o governo, 

favorecendo um eventual aumento da participação 

popular nos processos de formulação (e definição) 

de agendas públicas, assim como de monitoramento 

e avaliação de políticas públicas; 

( ) O acompanhamento via indicadores é feito com 

base nos dados qualitativos e quantitativos coletados 

e em um diálogo constante entre todos os 

envolvidos. Assim é possível a construção de um 

quadro articulado de representações que sinalizem 

as diferentes formas pelas quais se compreende o 

projeto de ação, se incorpora seus pressupostos e se 

planeja/ re-planeja ações para viabilizar os 

resultados pretendidos. 
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( ) Cabe dizer que a forma da coleta e da produção dos 

dados, para a formulação dos indicadores é algo 

extremamente neutro, pois é consenso entre 

todos/as pesquisadores/as o uso da ética, de forma a 

inviabilizar a expressão dos interesses dos 

formuladores sobre determinada realidade.  

 

A sequência CORRETA de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é 

 

A) F – V – F – V – V. 

B) F – V – F – F – V. 

C) V – V – F – V – V.  

D) V – V – V – V – F. 

 

34) Em consonância com o disposto na LOAS, a Política 

Nacional de Assistência Social, rege-se pelos 

seguintes princípios democráticos, EXCETO: 

 

A) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistência alcançável pelas 

demais políticas públicas. 

B) 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, 

vedando-se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade. 

C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais. 

D) Descentralização político administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e execução dos respectivos programas 

às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social, 

garantindo o comando único das ações em cada 

esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as 

características socioterritoriais locais. 

 

35) O reconhecimento da importância da família no 

contexto da vida social está explícito no artigo 226, 

da Constituição Federal do Brasil: “família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”, 

traduzindo a família como o núcleo natural e 

fundamental da sociedade, e com direito à proteção 

da sociedade e do Estado. No Brasil, tal 

reconhecimento se reafirma nas legislações 

específicas da Assistência Social, EXCETO:  

A) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,  

B) Estatuto do Idoso. 

C) Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

D) Lei de universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência. 

 

36) A LOAS institui formas de participação da sociedade 

na política de Assistência Social, através dos 

conselhos e conferências. Sobre a composição dos 

conselhos é correto afirmar, EXCETO:  
 

A) Cada município ou estado, ao criar os conselhos de 

Assistência Social decide quem e quantos serão seus 

membros, tendo como orientação a LOAS que 

determina que seja paritário entre governo e 

município.  

B) A composição paritária visa assegurar o pluralismo, 

a expressão dos diversos interesses que estão 

presentes na área da Assistência social.  

C) Uma relevante questão, quanto à representação nos 

conselhos, desde a promulgação da LOAS é a 

necessidade de melhor se definir as categorias de 

representantes da sociedade civil, ou seja, entidades, 

usuários e trabalhadores. 

D) Questões são discutidas publicamente, produzindo 

decisões públicas, envolvendo representantes 

daqueles que serão afetados por tais decisões e não 

somente as equipes de governo. 

 

37) Leia as afirmativas abaixo e assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa: 

(  ) Matricialidade sócio familiar, descentralização político 

administrativa, territorialização e financiamento são 

considerados eixos estrututantes do SUAS. 

(  ) O público usuário da PNAS são cidadãos e grupos em 

situação de vulnerabilidade e riscos tais como: 

fragilidade de vínculos sócio afetivos; desvantagem 

pessoas resultante de deficiências; exclusão pela 

pobreza e/ou no acesso às políticas públicas. 

(  ) O SUAS consiste num sistema público contributivo, 

descentralizado e participativo. 

(  ) O Controle social – fomento à participação em fóruns, 

conferências, conselhos constituem instancias de 

deliberação e pactuação da gestão compartilhada. 

(  ) Informação, monitoramento e avaliação são 

instrumentos que não cooperam para definição de 

indicadores voltados à padronização de conceitos, e 

serviços. 

A) F-V-F-F-V 

B) V-V-V-F-V 

C) V-V-F-V-F 

D) F-F-V-F-V 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 13  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

38) O Código de Ética profissional, Lei nº8.662/93, consiste num instrumento estratégico ao assumir compromissos com 

valores e princípios como liberdade, democracia, justiça social, equidade, pluralismo, extrapolando deveres nele 

inscritos; suscitando atitudes político profissionais na direção de um projeto societário emancipatório; buscando 

materializar uma ética mais ampla que sua expressão legal constitui princípio fundamental do código de ética:  

 

A) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com 

suas atribuições. 

B) Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 

C) Liberdade na realização de estudos e pesquisas. 

D) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. 

 

39) No tocante ao planejamento e sua relação com o fazer do Serviço Social em empresas, relacione a 2ª Coluna de 

acordo com a 1ª, associando corretamente cada DEFINIÇÃO e respectivas CARATERÍSTICAS.   

 

1 ª COLUNA 

DEFINIÇÃO 

2 ª COLUNA 

CARACTERÍSTICAS 

I - Planejamento 

Operacional. 
(    ) 

Consiste na formalização de documentos escritos, das metodologias de 

desenvolvimento e implantação estabelecidas. Portanto, nesta situação têm-se, 

basicamente os planos de ação.  

II - Planejamento 

Tático. 
(    ) 

É direcionado a áreas específicas da empresa, tendo a principal finalidade, a 

utilização eficiente dos recursos disponíveis para a consecução de objetivos 

previamente fixados.  

III - Planejamento 

Estratégico. 
(    ) 

Normalmente, de responsabilidade da alta administração da empresa, se 

comprometendo à formulação de objetivos e à seleção dos cursos de ação a serem 

seguidos para a consecução dos mesmos. Neste processo devem ser considerados, 

tanto as condições internas como externas, assim como, a evolução que se espera 

sobre estas. 

 

Assinale a opção que representa a sequência CORRETA:  

 

A) I – II –  III. 

B) I – III – II.  

C) II – I – III. 

D) III – II – I  
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40) Com base na análise das três dimensões de competências que sustentam o Serviço Social na contemporaneidade 

(competência ético-política, competência teórico-metodológica e competência técnico-operativa), relacione a 2ª 

Coluna de acordo com a 1ª, associando corretamente cada DEFINIÇÃO e respectivas CARATERÍSTICAS.   

 

1 ª COLUNA 

DEFINIÇÃO 

2 ª COLUNA 

CARACTERÍSTICAS 

I - A dimensão 

técnico-

operativa. 

(    ) 

O Assistente Social não é um profissional “neutro”. Sua prática se realiza no 

marco das relações de poder e de forças sociais da sociedade capitalista – 

relações essas que são contraditórias. Assim, é fundamental que o profissional 

tenha um posicionamento político frente às questões que aparecem na 

realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção social da sua 

prática. Isso implica em assumir valores ético-morais que sustentam a sua 

prática – valores esses que estão expressos no Código de Ética Profissional dos 

Assistentes Sociais (Resolução CFAS nº 273/93), e que assumem claramente 

uma postura profissional de articular sua intervenção aos interesses dos setores 

majoritários da sociedade. 

II - A dimensão 

teórica-

metodológica. 

(    ) 

O profissional deve ser qualificado para conhecer a realidade social, política, 

econômica e cultural com a qual trabalha. Para isso, faz-se necessário um 

intenso rigor teórico e metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da 

sociedade para além dos fenômenos aparentes, buscando apreender sua 

essência, seu movimento e as possibilidades de construção de novas 

possibilidades profissionais. 

III - A dimensão 

ético-política. 
(    ) 

O profissional deve conhecer, se apropriar, e sobretudo, criar um conjunto de 

habilidades técnicas que permitam ao mesmo desenvolver as ações 

profissionais junto à população usuária e às instituições contratantes (Estado, 

empresas, Organizações Não-governamentais, fundações, autarquias etc.), 

garantindo assim uma inserção qualificada no mercado de trabalho, que 

responda às demandas colocadas tanto pelos empregadores, quanto pelos 

objetivos estabelecidos pelos profissionais e pela dinâmica da realidade social. 

 

Assinale a opção que representa a sequência CORRETA:  

 

A) I – II –  III. 

B) I – III – II.  

C) II – I – III. 

D) III – II – I  

 

 


