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PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ASSISTENTE SOCIAL
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
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A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisaleso@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.
03) No texto, o autor parte do princípio de que

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.

pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o
espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.
04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é
A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.
D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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INFORMÁTICA
16) Sobre os conceitos de proteção e segurança julgue os
itens abaixo:
I.

O princípio da Confidencialidade consiste na
propriedade que assegura que o conteúdo da
informação não sofreu alteração.
II. O princípio da Disponibilidade é a capacidade de um
sistema de permitir que alguns usuários acessem
determinadas informações ao mesmo tempo em que
impde que outros, não autorizados, vejam-na.
III. O princípio da Autenticidade está vinculada à
identificação de um usuário de computador de
maneira correta.
A) Os itens I e III são verdadeiros.
B) Os itens II e III estão incorretos.
C) Os itens I e II estão incorretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
17) Sobre os conceitos de Hardware e Software julgue os
itens abaixo:
I.

A memória RAM é um tipo de memória que permite
leitura e escrita e serve como memória primária para
sistemas computacionais.
II. Drivers são programas de computador que tem
como função permitir que os sistemas operacionais
se comuniquem com os diferentes hardwares.
III. A BIOS é um tipo de memória intermediária que fica
entre o operador de um processo e um dispositivo de
armazenamento.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Apenas os itens II e III estão corretos.

QUESTÕES DE 16 A 20
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
19) Julgue os itens abaixo sobre o Windows 10:
I.

A hora e data exibida na barra de tarefas também
fornecem acesso para definir as configurações de
data e hora em seu computador.
II. Para diferenciar claramente as pastas pessoais das
pastas públicas, o Windows 10 refere-se às pastas
pessoais como Meus documentos, Minhas músicas,
Minhas imagens e Meus vídeos e, para as pastas
públicas, como Documentos públicos, Músicas
públicas, Imagens públicas e vídeos públicos.
III. O usuário pode controlar a exibição das bibliotecas
indo para a guia Arquivo do Explorador de Arquivos,
clicando em Painel de navegação e marcando ou
desmarcando a caixa de seleção Mostrar bibliotecas.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
D) Todos os itens estão corretos.
20) Julgue os itens abaixo sobre os recursos da Internet:
I.

Upload é o ato de carregar um arquivo na internet
para uso pessoal ou disponibilizar para que outras
pessoas possam utilizar.
II. Upgrade é o termo utilizado para quando se está
atualizando algo para a versão anterior, geralmente
para corrigir falhas de atualizações.
III. Downgrade é o termo utilizado quando se refere a
atualizar uma versão antiga de um software.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funções do Microsoft
Excel:

A) Todos os itens estão falsos.

I.

C) Apenas os itens II e III são falsos.
D) Apenas o item II é falso.

A Função PROC é analisar uma única linha ou coluna
e localizar um valor na mesma posição em uma
segunda linha ou coluna.
II. A Função CORRESP retorna um valor se uma
determinada condição for verdadeira e outro valor
caso não corresponda a pesquisa.
III. A opção de cabeçalho e rodapé do Microsoft Excel
2013 está localizado na aba inserir.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

B) Apenas os itens I e II são falsos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Ao alterar o cotidiano profissional e das classes
sociais que demandam sua intervenção, o assistente
social utiliza os meios, os instrumentos necessários,
e assim, criam, adequam as condições existentes,
para atingir sua intencionalidade.
A capacidade
técnica do assistente social o possibilita fazer o uso
dos meios e instrumentos, para responder a uma
determinada finalidade. Assim sendo, leia com
atenção as afirmativas a seguir, e marque a resposta
correta:
I. A instrumentalidade é tanto condição necessária de
todo trabalho social quanto categoria constitutiva. É
um modo de ser de todo trabalho do assistente
social.
II. Todo trabalho social (e seus ramos de especialização
—
por
ex.
o
Serviço
Social)
possui
instrumentalidade, a qual é construída e
reconstruída na trajetória das profissões pelos seus
agentes.
III. A instrumentalidade expressa uma intencionalidade,
a despeito de sua racionalidade, ela se materializa
nos instrumentos de trabalho, interferindo no nível
da reprodução social.
IV. A instrumentalidade é parte do processo de trabalho
para alcançar uma finalidade, isto significa que todo
trabalho possui teleologia, mas não constitui a
instrumentalidade e o seu conjunto dos
instrumentos.
A)
B)
C)
D)

Três afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas
Uma afirmativa está correta.
Duas afirmativas estão incorretas.

22) O Serviço Social como trabalho supõe privilegiar a
produção e reprodução da vida social, como
determinantes na constituição da materialidade e da
subjetividade das classes sociais que vivem do
trabalho.
Porque,
As leis históricas que regem a produção da riqueza
são tidas como leis naturais, assemelham-se àquelas
da natureza de difícil possibilidade de alteração pelo
homem.
Sobre estas duas afirmativas é correto afirmar que:
A) As duas são verdadeiras e não estabelecem uma
relação direta entre si
B) As duas são falsas e uma complementa a outra.
C) A segunda é verdadeira e justifica corretamente a
primeira.
D) A segunda é falsa e dá uma ideia contrária da
primeira.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÕES DE 21 A 40
23) Sobre as políticas sociais direcionadas aos mais
diversos segmentos da sociedade, leia atentamente
os textos abaixo e marque a opção correta:
I. O Estatuto da Juventude criado a partir da Lei Nº
12.852, de 5 de agosto de 2013, prevê em seus
princípios: a promoção da autonomia e emancipação
dos jovens; a valorização e promoção da participação
social e política, de forma direta e por meio de suas
representações; a promoção da criatividade e da
participação no desenvolvimento do País; o
reconhecimento do jovem como sujeito de direitos
universais, geracionais e singulares; a promoção do
bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento
integral do jovem; o respeito à identidade e à
diversidade individual e coletiva da juventude; a
promoção da vida segura, da cultura da paz, da
solidariedade e da não discriminação; e valorização do
diálogo e convívio do jovem com as demais gerações.
II. O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 3º
define que toda criança e todo adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando
lhes as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade. Assim, é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
III. Segundo o Estatuto do Idoso, está assegurado a atenção
integral à saúde dessas pessoas por meio do Sistema
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhes o acesso
universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde.
IV. O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM)
remete à transversalidade, que implica a articulação
horizontal e não hierárquica. Ele reafirma os princípios
para uma política de atendimento às mulheres como:
autonomia das mulheres em todas as dimensões da
vida; busca da superioridade efetiva entre mulheres e
homens, em todos os âmbitos; respeito à diversidade;
combate a todas as formas de discriminação; caráter
religioso do Estado; universalidade dos serviços e
benefícios ofertados pelo Estado; participação ativa das
mulheres em todas as fases das políticas públicas; e a
transversalidade como princípio orientador de todas as
políticas públicas.
A)
B)
C)
D)

O texto I está incorreto
O texto II está incorreto e o IV está correto.
Todas os textos estão corretos
O texto III está correto e o IV está incorreto
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24) A Equipe de Saúde da Família (ESF) é uma estratégia
que visa atender indivíduos e as famílias de forma
integral e contínua, desenvolvendo ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde. Marque
V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas
(

) A importância dos Agentes nos serviços básicos de
saúde no município começa a enfocar a família como
unidade de ação programática de saúde, não mais
enfocando somente o indivíduo, mas introduzindo a
noção de cobertura por família.
( ) É uma intervenção vertical e paralela às atividades
dos serviços de saúde em detrimento de uma
estratégia que possibilite a integração, que promova
a organização das atividades em um território e que
enfrente os problemas ali identificados.
( ) Tem como objetivo reorganizar a prática assistencial,
centrada no hospital, passando a enfocar a família
em seu ambiente físico e social com prestação de
serviços mais resolutivos, integrais e voltados para a
saúde como um direito social e humano.
( ) Não é um atendimento simplificado, pelo contrário, é
uma expansão da atenção primária à saúde em
direção à incorporação de práticas preventivas,
educativas e curativas mais próximas da vida
cotidiana da população e, principalmente, dos grupos
mais vulneráveis.
Marque a opção correta:
A)
B)
C)
D)

V, F, F, V
F, F, V, F
V, F, V, V
V, F, F, V

25) Iamamoto (2007) ressalta que o Serviço Social está
inscrito na divisão sociotécnica do trabalho e que
por isso ele sofre todas as determinações presentes
no mundo do trabalho. Tendo em vista esta
premissa, leia atentamente as afirmativas abaixo e
marque a resposta correta.
I.

II.
III.

A prática profissional está profundamente
condicionada pelas relações entre o Estado e a
sociedade civil, ou seja, pelas relações entre as
classes na sociedade, mas as mudanças que ocorrem
no mercado de trabalho não afetam os assistentes
sociais.
O Serviço Social não possui valor de uso, tendo em
vista que sua prática profissional está relacionada às
ações de benemerência e de filantropia.
O assistente social detém todos os meios necessários
para a efetivação de seu trabalho profissional
autônomo e dispõe de total autonomia na efetivação
de seu trabalho.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

IV.

O assistente social depende, na organização da
atividade, das instituições que o contratam. Portanto,
a instituição não é um condicionante a mais do
trabalho deste profissional, ou um obstáculo. Ela
organiza o processo de trabalho do qual ele
participa.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, a III e a IV são
falsas
B) As afirmativas I, II e III são falsas, a IV é verdadeira
C) As afirmativas III e IV são verdadeiras e I e II são
falsas
D) As afirmativas I, II e III são verdadeiras, a IV é falsa

26) Sobre as três vertentes que emergiram no bojo do
movimento de reconceituação do Serviço Social
brasileiro é correto afirmar.
A) A vertente modernizadora tem em seu bojo teórico
conceitual o funcionalismo e a fenomenologia que
tem como pressuposto uma leitura dialética,
materialista e histórica.
B) A vertente marxista no Serviço Social (brasileiro e
latino americano) sofreu influência de Althusser nos
anos 60/70. A visão estruturalista althusseriana foi a
que atingiu maior aceitação no âmbito do Serviço
Social, uma vez que ela desvela a dinâmica
contraditória do capitalismo, como também,
aprofunda sua análise para compreender os
fenômenos sociais brasileiros sob a ótica do Método
BH, que foi inspirado no estruturalismo de Althusser.
C) A vertente modernizadora incorpora abordagens
funcionalistas e estruturalistas voltadas para uma
modernização conservadora, ela visa realizar
mudanças sociais sem alterar drasticamente a ordem
social estabelecida.
D) A vertentes fenomenológica e marxista possuem em
seu arcabouço teórico os mesmos referenciais e
abordagens metodológicas e analíticas.
27) Os serviços socioassistenciais no SUAS são
organizados segundo as seguintes referências:
vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional:
1.
2.
3.

Vigilância Social
Proteção Social
Defesa Social e Institucional

Enumere os itens abaixo de acordo com as referências da
Política de Assistência Social:
( ) segurança de acolhida: através de ações, cuidados,
serviços e projetos operados em rede com unidade
de porta de entrada destinada a proteger e recuperar
as situações de abandono e isolamento
(
) A produção, sistematização de informações,
indicadores e índices territorializados das situações
de vulnerabilidade e risco pessoal e social
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( ) segurança de convívio ou vivência familiar: através de
ações, cuidados e serviços que restabeleçam vínculos
pessoais, familiares, de vizinhança, de segmento
social,
( ) vigilância sobre os padrões de serviços de assistência
social
( ) a proteção básica e a especial devem ser organizadas
de forma a garantir aos seus usuários o acesso ao
conhecimento dos direitos socio assistenciais e sua
defesa
( ) segurança de sobrevivência ou de rendimento e de
autonomia: através de benefícios continuados e
eventuais
A)
B)
C)
D)

3, 2, 1, 2, 3 e 1
1, 2, 3, 1, 3 e 2
3, 1, 2, 2, 1 e 2
2, 1, 2, 1,3 e 2

28) A política de assistência social como política social
da área da seguridade social incorpora inovações no
campo conceitual, mas também, reitera heranças
históricas constitutivas da cultura brasileira, dentre
as opções abaixo, marque um (1) para aquelas que
simbolizam o passado da política e dois (2) para a
inovação. A seguir, assinale a resposta correta:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

( ) Compõe o tripé da seguridade social
( ) Reitera a forma restritiva de atendimento
( ) Reitera a formas emergenciais de atender a
população
( ) Salário mínimo para idosos e pessoas com
deficiência, sem condições de se manterem
( ) Vinculada àqueles que se encontram em pobreza
absoluta
( ) Legislação clara em seus princípios, diretrizes e
formas de organização, com a primazia do Estado na
condução da política com a participação da
sociedade

A) 2, 1, 1, 2, 1 e 2
B) 1, 2, 2, 2, 1 e 2
C) 2, 1, 2, 1, 2 e 2
D) 2, 1, 2, 2, 2 e 1
29) Leia atentamente as duas afirmativas e marque a
opção correta.
I.

II.

Os movimentos sociais, por vezes, têm como um dos
objetivos, serem complementos das lutas de classe, e
outras vezes, são vistos como alternativas aos
movimentos de classes tradicionais e partidos
políticos de esquerda.
A condição social (classe em si) e a organização para
luta (classe para si) representam uma relação
dialética do desenvolvimento das classes.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

A) As duas afirmativas são incongruentes com o debate
dos movimentos sociais.
B) As duas afirmativas não possuem relação com o
contexto contraditório da luta da classe
trabalhadora.
C) A afirmativa II reitera a afirmativa I no que se refere
à complementaridade da luta de outros movimentos
e partidos.
D) A afirmativa II expressa uma condição necessária
para a luta dos movimentos sociais.
30) Os trechos abaixo descrevem suscintamente, dois
tipos de serviços socioassistenciais. Complete as
partes que faltam nos textos, identifique o serviço
que está sendo descrito em cada trecho e marque a
opção correta.
I. Consiste no trabalho social com famílias, de caráter
_____________, com a finalidade de fortalecer a função
_____________ das famílias, prevenir a ___________ dos
seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de
direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de
vida.
II. Tem por foco o desenvolvimento de atividades com
crianças, familiares e comunidade, para fortalecer
______________ e prevenir ocorrência de situações de
_____________ e de risco, em especial a violência
doméstica e o trabalho infantil.
A) I – coletivo, social, ruptura (Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família - PAIF)
II – relações, violência (Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos)
B) I – continuado, protetiva, ruptura (Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
II – vínculos, exclusão social (Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família - PAIF)
C) I – continuado, protetiva, ruptura (Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF)
II – vínculos, exclusão social (Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos)
D) I – eventual, protetiva, fragilidade (Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
II – a família, exclusão social (Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família - PAIF)
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31) No Brasil, nos anos 1970, militantes de várias
correntes de psiquiatrias e psicologias se reuniram
no Movimentos dos Trabalhadores de Saúde Mental
e organizaram congressos em níveis regionais e até
nacionais, dos quais, na década de 1980, se originou
o que chamamos de Movimento de Reforma
Psiquiátrica. Considerando esta assertiva, assinale
abaixo a alternativa que não representa uma
realidade ou bandeira da Reforma Psiquiátrica.
A) Substituição progressiva dos manicômios por
serviços psiquiátricos alternativos
B) Necessidade da interdisciplinaridade e de
ultrapassar os limites entre os saberes
C) Até o presente momento não pudemos perceber a
expansão de serviços psiquiátricos alternativos por
meio de atendimentos não-manicomiais.
D) O Movimento de Reforma Psiquiátrica trouxe uma
abertura muito grande para a atuação do Serviço
Social em Saúde Mental, devido à formação social e
política dos Assistentes Sociais
32) O Controle
dimensões:
I.
II.

III.

Social

possui

três

importantes

A dimensão política relaciona-se à mobilização da
sociedade para influenciar a agenda governamental e
indicar prioridades;
A dimensão técnica diz respeito ao trabalho da
sociedade para fiscalizar a gestão de recursos e a
apreciação dos trabalhos governamentais, inclusive
sobre o grau de efetividade desse trabalho na vida
dos destinatários;
A dimensão ética trata da construção de novos
valores e de novas referências, fundadas nos ideais
de solidariedade, da soberania e da justiça social.
Essa dimensão está comprometida com a construção
de uma sociedade voltada para o “atendimento das
necessidades
sociais
sobre
exigências
da
rentabilidade econômica”, como dispõe a LOAS (art.
4º).
BERNADINO. Edival. O protagonismo do usuário da
assistência social na implementação e controle social
do SUAS. In: CNAS/MDS. Caderno de textos:
subsídios para o debate. VII Conferência Nacional
de Assistência Social. MDS: Brasília – DF, 2009, pg.
22.
Com relação ao controle social e as suas dimensões e
competências na política de assistência social, avalie
as afirmações a seguir.

I. Deliberar e fiscalizar a execução da Política de
Assistência Social e seu funcionamento;
II. Apreciar e aprovar o Plano da Assistência Social;
III. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária dos
recursos da assistência social a ser encaminhada ao
Poder Legislativo, em consonância com as diretrizes
das conferências nacionais, estaduais, distrital e
municipais;
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

IV. Apreciar e aprovar a execução orçamentária e
financeira do Fundo de Assistência a ser apresentada
regularmente pelo gestor do Fundo;
V. Acompanhar os processos de pactuação da Comissão
Intergestores Tripartite - CIT e Comissão
Intergestores Bipartite - CIB;
É CORRETO o que se afirma em
A)
B)
C)
D)

II e V, apenas.
I, II, e IV, apenas.
I, III, e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

33) Tendo em vista a necessidade de enfrentamento à
violência contra à pessoa por parte dos profissionais
atuantes nas mais diversas políticas públicas e com
base na lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003,
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências, avalie as seguintes afirmativas sobre
as formas violência contra este público:
I.

II.

III.

IV.

V.

Negligência – refere-se à recusa ou à omissão de
cuidados devidos e necessários aos idosos, por parte
dos responsáveis familiares ou institucionais. A
negligência é uma das formas de violência mais
presentes no país. Se manifesta associada a outros
abusos que geram lesões e traumas físicos,
emocionais e sociais, em particular, para as que se
encontram em situação de múltipla dependência ou
incapacidade.
Abuso físico ou violência física – expressões que se
referem ao uso da força física para compelir os
idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los,
provocar-lhes dor, incapacidade ou morte;
Abuso psicológico ou violência psicológica –
correspondem a agressões verbais ou gestuais com o
objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los,
restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio
social;
Abuso ou violência sexual – se referem ao ato ou
jogo sexual de caráter homo ou hetero-relacional,
utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a
obter excitação, relação sexual, ou práticas eróticas
por meio do consentimento da pessoa idosa;
Abuso financeiro e econômico – consiste na
exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso
não consentido por eles de seus recursos financeiros
e patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre,
sobretudo, no âmbito familiar;

É CORRETO o que se afirma em
A) II e V, apenas.
B) I, II, e IV, apenas.
C) I, II, III, e V, apenas.
D) I, II, III, IV e V.
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34) Quando pensamos na importância do trabalho
profissional dos assistentes sociais nas instâncias de
controle
democrático,
como
Conselhos
e
Conferências, podemos afirmar que:
A) Pensar o trabalho nas instâncias de controle
democrático supõe uma dupla dimensão: analisar o
controle democrático no contexto macrossocietário,
que vem alterando as políticas sociais com retração
dos direitos sociais, e as respostas técnicoprofissionais e ético-políticas dos agentes
profissionais.
B) A análise dos principais mecanismos de controle
democrático, na atual conjuntura, exclui uma
reflexão entre o momento de sua proposição – anos
1980 - e o da sua implementação – anos 1990 – bem
como das questões enfrentadas na atual conjuntura.
C) A concepção de participação, defendida nos anos
oitenta, é o gerencialismo nas políticas através do
redirecionamento e fiscalização da sociedade civil
organizada. Ou seja, a interferência política em
órgãos, agências ou serviços do Estado responsáveis
pela elaboração e gestão das políticas públicas na
área social.
D) A participação está relacionada à restrição de acesso
dos sujeitos sociais na democratização do Estado
brasileiro, tendo no horizonte uma nova relação
Estado-Sociedade com a redução dos canais de
participação direta.
35) Quando se trata da proposta de redução de danos,
enquanto perspectiva de ir na contramão do controle
dos sujeitos é incorreto afirmar:
A) A preocupação central da perspectiva de redução de
danos é situar os diferentes tipos de relação com a
droga e as diferentes possibilidades de ação
educativa
B) Falar em redução de danos decorrentes do uso de
drogas, num contexto contemporâneo e crítico,
pressupõe respeitar as diferenças, garantir direitos
de cidadania e olhar para uma perspectiva de
educação para a autonomia.
C) A abordagem crítica da redução de danos no campo
temático das drogas caracteriza-se por ser uma
alternativa para aquelas pessoas que não se
encontram em condições de cessar, de imediato, com
o uso da droga (ou que não o desejam), devido a
fatores inerentes à singularidade de cada ser
humano.
D) A proposta de redução de danos se aproxima do
outro olhar existente no campo temático das drogas
– a abordagem da abstinência total de drogas, e que
está inscrita na Política Nacional Antidrogas.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

36) Considere alguns apontamentos sobre os desafios
àqueles cuja matéria é, cotidianamente, lidar com as
sequelas decorrentes do processo de constituição
das desigualdades a partir da lei geral da
acumulação.
I – É fundamental conhecer as muitas faces da questão
social no Brasil, das quais a mais perversa é a
desigualdade econômica, política, social e cultural a
que estão sobmetidas milhões de pessoas, o que
requisita um grande esforço de pesquisa sobre o
Brasil. É necessário e imprescindível conhecer
profundamente nossa matéria: a questão social
brasileira.
II – A questão social se apresenta como um eixo central
capaz de de articular a gênese das expressões
inerentes ao modo de produzir-se e reproduzir-se do
capitalismo contemporâneo, o que envolve as
mudanças no mundo do trabalho; suas
manifestações e expressões concretas na realidade
social
III – Falar sobre direitos e sua relação com a totalidade da
vida social pressupõe considerar os indivíduos em
sua vida cotidiana, espaço-tempo em que as
expressões da questão social se efetivam, sobretudo,
como violação de direitos.
IV – Estabelecer as relações entre questão social e direitos
implica no reconhecimento do indivíduo social com
sua capacidade de resistência e conformismo frente
às situações de opressão e de exploração
vivenciadas; com suas buscas e iniciativas
(individuais e/ou coletivas) para enfrentar
diversidades; com seus sonhos e frustrações diante
das expectativas de empreender dias melhores.
Marque a alternativa correta:
A) I, II e IV estão corretas
B) I, II e III estão corretas
C) II, III e IV estão corretas
D) Todas as alternativas estão corretas.
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37) Considerando aspectos do processo de constituição
das principais matrizes do conhecimento e da ação
do Serviço Social brasileiro, é correto afirmar que:

39) Com base na Lei nº 8.069 de 13/07/1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa
correta:

A) O conservadorismo católico, que caracterizou os
anos iniciais do Serviço Social brasileiro, começa,
especialmente a partir dos anos 40, a ser tecnificado
ao entrar em conato com o Serviço Social
norteamericano e suas propostas de trabalho
permeados pelo caráter conservador da teoria social
positivista.
B) A sociedade burguesa tende a suprimir e/ou
negligenciar as abordagens críticas, humanistas e
unoversalistas, donde a desvalorização do
conhecimento filosófico, o apelo ao conhecimento
instrumental, ao utilitarismo ético, ao relativismo
cultural e político se colocam como base de
fundamentação ética profissional, incorporando
referenciais que permitem um conhecimento crítico.
C) Histporicamente, desde a sua origem, o Serviço
Social conseguiu se desvencilhar fortemente da
influência do conservadorismo moral e político.
D) Os anos oitenta, nem de longe sinalizam a
maturidade teórica e política do Serviço Social
brasileiro. O Projeto profissional à época foi
construído por meio de bases de organização muito
distantes da organização político-sindical da
categoria, por esse motivo, a profissão poderia estar
muito mais avançada no cenário contemporâneo.

A) Instrumento de controle social da infância e da
adolescência vitima da omissão e transgressão da
família, da sociedade e do Estado em seus direitos
básicos.
B) Institui o Conselho de Assistência e Proteção aos
Menores, como associação de utilidade pública.
Criando instâncias de fiscalização na comunidade,
podendo estas utilizarem os mecanismos de defesa e
proteção do menor em situação irregular, objeto de
medidas judiciais.
C) Instrumento de controle social da infância e da
adolescência vítima da omissão e transgressão da
família, da sociedade e do Estado em seus direitos,
básicos.
D) Institui instâncias colegiadas de participação
(Conselhos de Direitos, paritários, Estado e
Sociedade Civil), nas três instâncias da
administração e cria, a nível municipal Conselhos
Tutelares, formado por membros escolhidos pela
sociedade local e encarregados de zelar pelos
direitos de crianças e adolescentes.

38) Refletindo sobre os fundamentos que orientam
ontologicamente o código de ética do(a) Assistente
Social, marque a alternativa incorreta:
A) Quando falamos em reflexão ética, estamos nos
referindo a um espaço especifico de reflexão sobre o
modo de ser constitutivo do homem como sujeito
ético, ou seja, sujeito racional capaz de escolher
valores e ações que conduzam à liberdade, entendida
como um bem.
B) A ética profissional é tratada como uma reflexão
histórica, crítica, radical, de totalidade, que tem por
natureza apreender o significado e os fundamentos
da moral (enquanto dimensão da vida social regida
por normas, deveres, princípios e valores referidos
ao que socialmente é considerado bom ou mal),
indagando sobre a relação entre moral e liberdade,
valor ético fundamental.
C) A necessidade social da moral não é fruto do
processo de desenvolvimento da sociabilidade
humana, nem tampouco é o espaço da cultura.
D) A moral implica na valorização de ações e
comportamentos que se transformam em deveres e
acabam sendo incorporados ao modo de ser dos
indivíduos, gerando sentimentos, escolhas, desejos,
atitudes, posicionamentos diante da realidade, juízos
de valor, senso moral e uma consciência moral, ou
seja, responsabilidade diante dos outros e de si
mesmo.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

40) Dirigida às famílias e indivíduos, a Proteção Social
Especial de Média Complexidade, voltada às famílias
e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas
cujo vinculo familiar e o comunitário não foi
rompido, EXCLUINDO-SE:
A) Proteção Social à Pessoa Portadora de Deficiência e
Serviço Social de Orientação e Apoio Sociofamiliar.
B) Proteção Social a Pessoa Idosa - Apoio e
financiamento
de
serviços
destinados
ao
atendimento da pessoa idosa em situação de
vulnerabilidade, conforme a Política Nacional do
Idoso.
C) Sentinela – Programa de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
D) PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
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