ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (106)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de fevereiro de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao
desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica
de cada estado e região.
Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status.
O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso
porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e
transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas.
As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é,
tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias
somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer
comprar os produtos.
O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de
degradação das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não
possuírem tal coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo
simples fato de não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a
uma criança chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente
altos. Além de consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos
(que contribuem para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um
distúrbio caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção
de quatro por um).
Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em
que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos
prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando
para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra.
Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior
dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico.
Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta
enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia.
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para
procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem
comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso
conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio
ambiente.
Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo.
FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

1

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto:
A)

O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade
capitalista, faz parte de uma cultura em declínio.

B)

A)

O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo
do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a
ser consumida pela engrenagem industrial.

C)

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO
afirmar:

B)

O modelo de produção em série adotado pelo
capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação

C)

duradoura e significativa do cidadão consumidor.
D)

O poder de criar necessidades de uso de novos

D)

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o

Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que
a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que
você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista
morfológico.
Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que
você tem e não que você é,” (L.11) possuem o mesmo
valor morfológico.
A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática
caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma
verbal correlata “existir”.
A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido
de um verbo, na função de objeto indireto.

consumidor racionalizar as suas opções de compra.
QUESTÃO 05
QUESTÃO 02
A ação verbal que está devidamente explicada é:
Depreende-se do texto:
A)

B)

C)

D)

O sistema de produção, ao criar novos produtos para
satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo
mercado, proporciona o aumento de agressão ao meioambiente e provoca impactos negativos nas relações
pessoais.
A sociedade capitalista cria maior abundância de
produtos para satisfazer às necessidades reais dos
cidadãos, e isso tende a promover uma transformação
positiva da realidade social contemporânea e do meio
ambiente.
Os meios de produção, nas sociedades capitalistas,
estão baseados na acumulação de armazenamento de
produtos para atender à satisfação do detentor do
capital e à do consumidor deles.
A ideologia do capitalismo está voltada para a produção
de mercadorias supérfluas comercializáveis, em
seguida, substituídas por outras, com a finalidade de
distribuir os resultados do trabalho humano.

A)
B)
C)
D)

“vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo.
“haja” (L.38) – ação incerta no presente.
“seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza.
“enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a
uma outra ação passada.

QUESTÃO 06
Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

O termos “até” (L.6) é marcador de limite.
“tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de
indeterminação do sujeito.
“nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto.
Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com
milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é
verbal.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03
Há uma relação de proporcionalidade em:
O enunciador na construção de seu discurso:
A)

Vale-se tão somente da linguagem literal.

B)

Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.

C)

Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos
filosóficos nem sempre abonados integralmente.

D)

Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e
aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

A)

B)

C)
D)

“Quanto mais se consome, maior seria o
desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada
estado e região.” (L.2/3).
“Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é
reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5).
“Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores
difusores do consumismo: a mídia.” (L.13).
“O consumismo também causa consequências à
sociedade, já que contribui para o processo de
degradação das relações sociais.” (L.16/17).
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QUESTÃO 08
O verbo é o elemento central da informação em:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 13
Leia os itens abaixo.

“o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises

I. “excluímos pessoas” (L.17).

econômicas” (L.4).

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18).

B)

“o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6).

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20).

C)

“elas são influenciadas por um dos maiores difusores do

A)

consumismo: a mídia.” (L.13).
D)

“Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ”
(L.25).

QUESTÃO 09
No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função
sintática que a expressão:

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser
substituídos, respectivamente, por:
A)

I = nas, II = na, III = lhe.

B)

I = lhes, II = lhe, III = lhe.

C)

I = las, II = na, III = lhe.

D)

I = as, II = a, III = a.

QUESTÃO 14
A)

“das relações sociais” (L.22).

B)

“de cada estado” (L.3).

C)

“de energia elétrica” (L.9).

D)

“de gases poluentes” (L.9/10).

QUESTÃO 10

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa:
A)

“energia” (L.9) e “mulheres” (L.23).

B)

“lei” (L.26) e “vem” (L.28).

C)

“sociedade” (L.5) e “isso” (L.9).

D)

“vivem” (L.11) e “mundo” (L.1).

Introduz uma ideia de causa:
QUESTÃO 15
A)
B)
C)
D)

“Para” (L.8).
“onde” (L.11).
“pelo” (L.19).
“com” (L.35).

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada à direita é:

QUESTÃO 11
No texto:
A)
B)
C)
D)

“como” (L.18) indica comparação.
“já que” (L.16) expressa causa.
“já que” (L.33) introduz uma explicação.
“a fim de” (L.35) indica direção.

A)

“contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído.

B)

“vivem” (L.11) – estavam vivendo.

C)

“haja” (L.38) – possa haver.

D)

“gera” (L.9) – teria gerado.

QUESTÃO 12
A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34)
e “conscientizar” (L.38) é um:
A)
B)
C)
D)

verbo e substantivo
substantivo e adjetivo.
verbo e adjetivo
substantivo e verbo.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Em sistemas operacionais da família Windows que utilizam o
sistema de arquivos NTFS, é CORRETO afirmar:
I.

Fornece menos segurança que o sistema de arquivo

Sobre conceitos de proteção e segurança, julgue os itens
seguintes:
I.

FAT16.
II.

Cria partições maiores que o sistema de arquivo FAT32.

III.

Usa

compactação

de

sistema

de arquivos

para

maximizar a quantidade de dados que podem ser

II.

armazenados.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)

I e II, apenas.

B)

II, apenas.

C)

II e III, apenas.

D)

I, II e III

III.

A)
B)
C)
D)

Vírus de macro é um tipo específico de vírus, escrito em
linguagem de macro, que tenta infectar arquivos
manipulados por aplicativos que utilizam essa
linguagem como, por exemplo, os que compõem o
Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint, entre
outros).
Hijackers é um programa capaz de armazenar a posição
do cursor e a tela apresentada no monitor, nos
momentos em que o mouse é clicado, ou a região que
circunda a posição onde o mouse é clicado.
Firewall pessoal é um tipo específico de firewall que é
utilizado para proteger um computador contra acessos
não autorizados vindos da Internet.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos
Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 20
Sobre a janela Configurações que compõem o sistema
Windows 10, analise as afirmativas a seguir:
I.
II.
III.

Um usuário criou a planilha abaixo no programa Microsoft
Excel:

É
possível
desinstalar
programas
utilizando
funcionalidade do item “Aplicativos”.
No item “Hora e idioma”, é possível alterar a Data do
sistema.
No item “Privacidade”, é possível configurar que os
aplicativos acessem seu microfone.

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

QUESTÃO 18
No Microsoft Word 2016, em português, NÃO é possível:
A)
B)
C)
D)

Copiar uma tabela do Word e colá-la em uma planilha
do Excel.
Salvar o documento no OneDrive, para que outras
pessoas possam trabalhar nele.
Utilizar a tecla de atalho CTRL + C para copiar somente
a formatação de um texto.
Salvar o documento no formato PDF

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula D4 e
digitou a seguinte fórmula:
=MÉDIA(B3:C4)
Qual valor exibido na célula D4 após o usuário digitar a
fórmula e teclar ENTER?
A)
B)
C)
D)

5
4,5
6
3
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS,
a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema a cada
quatro anos ocorre através:
A)
B)
C)
D)

Conselho Nacional de Assistência Social.
Política Nacional de Assistência Social.
Sistema Único da Assistência Social.
Conferência Nacional de Assistência Social.

QUESTÃO 22
As provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública, são identificadas como:
A)
B)
C)
D)

Benefício de Prestação Continuada.
Benefícios Eventuais.
Proteção Social Básica.
Vigilância Socioassistencial.

QUESTÃO 23
Segundo o Código de Ética Profissional, é vedado ao
Assistente Social, EXCETO:
A)
B)

C)

D)

Acatar determinação institucional que fira os princípios e
diretrizes do seu Código Profissional.
Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o
policiamento dos comportamentos, denunciando sua
ocorrência aos órgãos competentes.
Compactuar com o exercício ilegal da Profissão,
inclusive nos casos de estagiários que exerçam
atribuições
específicas,
em
substituição
aos
profissionais.
Assumir responsabilidade por atividade para as quais
não esteja capacitado pessoal e tecnicamente.

QUESTÃO 24
Para Sarmento (1994), “permitem a operacionalização da
proposta de ação, pois é através deles que os Assistentes
Sociais contactam com a realidade, conhecendo-a para,
através deles, intervir”.
A)
B)
C)
D)

Espaços ocupacionais.
Projeto ético-político.
Trabalho interdisciplinar.
Instrumentos e técnicas.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 25
Segundo Minayo (2001) “é o procedimento mais usual no
trabalho de campo. Através dela o pesquisador busca obter
informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa
uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores,
enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma
determinada realidade que está sendo focalizada. Suas
formas de realização podem ser de natureza individual e ou
coletiva.”
A)
B)
C)
D)

Coleta de dados.
Entrevista.
Análise dos dados.
Visita domiciliar.

QUESTÃO 26
Dentre os Direitos Sociais garantidos na Constituição Federal
do Brasil de 1988, qual deles foi incluído através de emenda
constitucional em 2015?
A)
B)
C)
D)

Lazer.
Previdência Social.
Trabalho.
Transporte.

QUESTÃO 27
Valor ético central disposto no Código de Ética Profissional
do Assistente Social e das demandas políticas a ela inerentes
- autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos
sociais:
A)
B)
C)
D)

Ampliação e consolidação da cidadania.
Empenho na eliminação de todas as formas de
preconceito.
Posicionamento em favor da equidade e da justiça
social.
Reconhecimento da Liberdade.

QUESTÃO 28
“Geralmente é uma parte complexa e deve requerer maior
cuidado do pesquisador. Mais que uma descrição formal dos
métodos e técnicas a serem utilizados, indica as opções e a
leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico”.
Para Minayo, a etapa da pesquisa social à qual se refere é
a(o):
A)
B)
C)
D)

Cronograma.
Justificativa.
Metodologia.
Objetivos.
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QUESTÃO 29
Será financiada por toda sociedade, de forma direta e
indireta, mediante recursos provenientes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
contribuições sociais:
A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 33
Constitui uma das competências do Assistente Social:
A)
B)

Seguridade social.
Saúde.
Previdência Social.
Assistência Social.

C)
D)

QUESTÃO 30
O Sistema Único da Assistência Social – SUAS instituiu o
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF,
que consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais
de prestação continuada, por meio do trabalho social com
famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o
objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a
violência no âmbito de suas relações, garantindo, assim o
direito à convivência familiar e comunitária. Tal serviço é
ofertado no:
A)
B)
C)
D)

Centro de Referência da Assistência Social.
Centro de Referência Especializada da Assistência
Social.
Conselho Municipal de Assistência Social.
Entidades e Organizações da Assistência Social sem
fins lucrativos.

A)
B)
C)
D)

Sociedade.
Proletariado.
Famílias.
Classes subalternas.

Encaminhar providências e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e à população.
Assessorar e dar consultoria a órgãos da Administração
Pública direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades, em matéria de Serviço Social.
Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades
públicas ou privadas.
Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social.

QUESTÃO 34
Quanto à Lei nº 8.742/93 – LOAS, é CORRETO afirmar que:
A)

B)

C)

QUESTÃO 31
Atualmente, a ação dos Assistentes Sociais está sendo
considerada muito aquém das exigências que lhes estão
sendo colocadas. Essas exigências estão relacionadas à
necessidade de consolidação do atual projeto ético-político
da profissão, de qualificação das ações profissionais nessa
área, além da afirmação do espaço do Serviço Social num
campo cada vez mais disputado por outras profissões.
Segundo Mioto (2004), um campo no qual o Assistente Social
tem como objeto privilegiado de intervenção durante toda sua
trajetória histórica é conhecido como:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

D)

O benefício de prestação continuada deve ser revisto a
cada 4 (quatro) anos para avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem.
A formação das equipes de referência deverá considerar
os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições
que devem ser garantidas aos usuários, conforme
deliberações do CNAS.
Consideram-se entidades e organizações de Assistência
Social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente,
prestam
atendimento
e
assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa
Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de
direitos.
As entidades e organizações de assistência social
podem, para defesa de seus direitos referentes à
inscrição e ao funcionamento, recorrer somente aos
Conselhos Municipais.

QUESTÃO 35
Assinale a opção que NÃO constitui uma atribuição privativa
do Assistente Social:
A)

Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na
área de Serviço Social.

QUESTÃO 32
Segundo o Código de Ética Profissional, a penalidade que
acarreta ao Assistente Social a interdição do exercício
profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30
(trinta) dias a 2 (dois) anos é:
A)
B)
C)
D)

Advertência reservada.
Suspensão do exercício profissional.
Advertência pública.
Cassação do registro profissional.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

B)

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

C)

Planejar, organizar e administrar programas e projetos
em Unidade de Serviço Social.

D)

Realizar estudos socioeconômicos com os usuários
para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos
da administração pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades.
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QUESTÃO 36
Quanto ao Estatuto
INCORRETA:
A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 39
do

Idoso,

marque

a

alternativa

O acolhimento de idosos em situação de risco social,
por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza a
dependência econômica para os efeitos legais.
É dever de todos zelar pela dignidade do idoso,
colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos
maiores de oitenta anos, atendendo-se suas
necessidades sempre, preferencialmente, em relação
aos demais idosos.
A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar
entre os prestadores.

QUESTÃO 37
Para Iamamoto (2004), o Assistente Social aparece como
profissional da coerção e do consenso nas relações entre
instituição e “clientela”, pois tem sua ação direcionada ao
campo político, uma vez que é solicitado para atuar nas
organizações públicas e privadas, em atividades
assistenciais, através da execução de programas sociais.
Tais atividades se tornam mais intensas no período de crises
do capital, principalmente para responder ao processo de
organização da classe trabalhadora, e, assim atenuar a crise.
O Assistente Social é chamado justamente para mediar o
conflito, por ser o profissional encarregado de prestar
serviços sociais, mediante um suporte administrativoburocrático das instituições às quais está vinculado,
exercendo sobre a classe trabalhadora, ações de cunho:
A)
B)
C)
D)

Educativo, fiscalizador e interventivo.
Normativo, mediador e disciplinador.
Educativo, moralizador e disciplinador.
Normativo, controlador e mobilizador.

Para Pontes (2010), o Serviço Social constituiu-se numa
profissão de natureza interventiva, cuja ação se coloca em
face das demandas sociais que substanciam a sua
intervenção sócio-histórica na sociedade. Tendo em vista a
argumentação precedente, como todo profissional, o
Assistente Social realiza sua prática por meio de uma
categoria que ontologicamente estrutura o tecido social.
Podemos identificá-la como:
A)

Práxis.

B)

Mediação.

C)

Instrumentalidade.

D)

Cotidiano.

QUESTÃO 40
O Estudo Social enquanto instrumento de trabalho privativo
do Assistente Social é, segundo MIOTO (2009), realizado nos
mais diversos campos de intervenção profissional e está
vinculado ao acesso a determinados benefícios sociais de
ordem material e financeira, em que se inclui a aquisição de
bens e de serviços. A autora afirma ainda que as
especificidades da área onde ele é realizada (educação,
habitação, assistência social etc.), junto à natureza pública ou
privada do espaço sócio ocupacional, exigem do profissional:
A)
B)

C)

D)

QUESTÃO 38
A partir da requisição do trabalho do Assistente Social, sua
intervenção profissional passou a se desenvolver nas
organizações estatais, empresariais e filantrópicas, em
atividades assistenciais, majoritariamente, através da
execução direta de serviços sociais. Assim, como vendedor
de sua força de trabalho, tem de atender as demandas
constituídas pela instituição a qual está vinculado, isso marca
seu perfil de assalariado e o insere na(s):
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Relações entre Estado e Sociedade.
Possibilidades e limites do exercício profissional.
Expressões da questão social.
Divisão social e técnica do trabalho.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos gerais e postura adequada à instituição,
garantindo ampla atuação profissional.
Conhecimentos específicos e condutas éticas, pois
impõem limites a sua ação profissional que deve ser
realizada de forma responsável.
Conhecimentos gerais e condutas éticas que se
interpõem aos limites institucionais e qualificam sua
ação profissional.
Conhecimentos específicos e condutas orientadas pelas
normas institucionais e éticas e no reconhecimento das
imposições institucionais que se sobrepõem as
possibilidades de intervenção profissional.

QUESTÃO 41
A supervisão profissional depara-se com as “contradições da
realidade social” e uma variedade de interesses e demandas,
podendo apresentar tanto uma ação reguladora, quanto
emancipatória politicamente devido sua capacidade:
A)

Crítico-reflexiva.

B)

Técnica-operativa.

C)

Teórica-crítica.

D)

Teórica-operativa.
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QUESTÃO 42
Pode-se afirmar sobre Supervisão Direta de Estágio no
Serviço Social, EXCETO:
A)

B)

C)

D)

A definição do número de estagiários a serem
supervisionados deve levar em conta a carga horária do
supervisor de campo, as peculiaridades do campo de
estágio e a complexidade das atividades profissionais,
sendo que o limite máximo não deverá exceder 1 (um)
estagiário para cada 30 (trinta) horas semanais de
trabalho.
A supervisão direta de estágio de Serviço Social deve
ser realizada por assistente social, funcionário do
quadro de pessoal da instituição em que se ocorre o
estágio.
Compete aos Conselhos Regionais de Serviço Social a
fiscalização do exercício profissional do assistente social
supervisor nos referidos campos de estágio.
Caberá ao supervisor de campo apresentar projeto de
trabalho à unidade de ensino, incluindo sua proposta de
supervisão, no momento de abertura do campo de
estágio.

QUESTÃO 43
De acordo com a Resolução CFESS nº 493, “O local de
atendimento destinado ao Assistente Social deve ser dotado
de espaço suficiente para abordagens individuais ou
coletivas, conforme as características dos serviços prestados,
e deve possuir e garantir as seguintes características físicas”
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Sala específica para realização de atendimentos do
assistente social, que evite a emissão de sons ou ruídos
externos.
Recursos que garantam a privacidade do usuário
naquilo que for revelado durante o processo de
intervenção profissional.
Iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno,
conforme a organização institucional.
Espaço adequado para colocação de arquivos para a
adequada guarda de material técnico de caráter
reservado.

QUESTÃO 44
De acordo com Minayo (2001), ao elaborarmos um projeto
científico, estaremos lidando, ao mesmo tempo, com, pelo
menos, três dimensões importantes que são interligadas.
Aquela que se relaciona às escolhas do pesquisador e define
o que pesquisar, a partir de uma base teórica e de como
pesquisar, é identificada como:
A)
B)
C)
D)

Dimensão técnica.
Dimensão política.
Dimensão ideológica.
Dimensão científica.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 45
Algumas competências gerais são fundamentais à
compreensão do contexto sócio-histórico em que se situa a
intervenção do Assistente Social. São elas que permitem ao
profissional realizar a análise crítica da realidade, para, a
partir daí, estruturar seu trabalho e estabelecer as
competências e atribuições específicas necessárias ao
enfrentamento das situações e demandas sociais que se
apresentam em seu cotidiano, EXCETO:
A)
B)

C)

D)

Análise do movimento histórico da sociedade brasileira,
apreendendo as particularidades do desenvolvimento do
capitalismo no país e as particularidades regionais.
Compreensão do significado social da profissão e de
seu desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários
internacional e nacional, desvelando as possibilidades
de ação contidas na realidade.
Facilitação ao acesso de todo e qualquer usuário aos
serviços da instituição e da rede de serviços e direitos
sociais, bem como, de forma compromissada e criativa,
submetê-los à operacionalização de seu trabalho como
forma de atender e garantir seus direitos.
Apreensão crítica dos processos sociais de produção e
reprodução das relações sociais numa perspectiva de
totalidade.

QUESTÃO 46
Na implementação da Política Nacional do Idoso, são
competências dos órgãos e entidades públicos: “prevenir,
promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante”:
A)
B)
C)
D)

Serviços ofertados em UBS e programas de prevenção
e reabilitação.
Programas e medidas profiláticas.
Programas e prevenção epidemiológica.
Programas e serviços alternativos de saúde para os
idosos.

QUESTÃO 47
A denúncia tem sido acionada coletivamente pelos
Assistentes Sociais e usuários de forma gradativa, desde a
implantação do Código de Ética de 1993, o que evidencia a
ampliação da consciência ético-política da categoria.
Contudo, sabemos que no contexto do desemprego e da
precarização da vida e do trabalho, os profissionais, em geral,
temem a denúncia pública por razões de sobrevivência.
Diante disso o Código de Ética previu como um dever do
Assistente Social o qual se associa diretamente com a
situação citada:
A)
B)
C)
D)

Reivindicar de condições de trabalho condignas seja em
entidade pública ou privada, de forma a garantir a
qualidade do exercício profissional.
Programar, administrar, executar e repassar os serviços
sociais assegurados institucionalmente.
Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as
usuários/as, através dos programas e políticas sociais.
Contribuir para a alteração da correlação de forças
institucionais, apoiando as legítimas demandas de
interesse da população usuária.
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QUESTÃO 48
Será concedida interrupção do pagamento das anuidades ao
profissional que requerer a interrupção temporária do efetivo
exercício profissional nos seguintes casos:
I.
II.
III.

Viagem ao exterior, com permanência superior a 6
meses;
Doença devidamente comprovada que impeça o
exercício da profissão por prazo superior a 6 meses;
Enquanto perdurar pena de privação de liberdade ou de
aplicação de medida de segurança por força de
sentença definitiva.

Assinale a opção que apresenta os itens que estão
CORRETOS:
A)
B)
C)
D)

I e II.
I, II e III.
II e III.
I e III.

QUESTÃO 49
São competências
EXCETO:
A)

B)
C)

D)

profissionais

do

Assistente

Social,

Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso
destes no atendimento e na defesa de seus direitos.
Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços
Sociais.
Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço
Social.
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade social e para
subsidiar ações profissionais.

QUESTÃO 50
Constitui atribuição privativa do Assistente Social, EXCETO:
A)

Planejar, organizar e administrar programas e projetos
em Unidade de Serviço Social.

B)

Encaminhar providências e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e população.

C)

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

D)

Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades
públicas ou privadas.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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