ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Assistente Social
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

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, pagers, réguas,
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 08 de maio de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
4 (quatro) horas

Data da Prova:
07 de maio de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15
Corpos emancipados, mentes subjugadas
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A indústria cultural, tão bem dissecada pela Escola de Frankfurt, retarda a emancipação humana ao
introduzir a sujeição da mente no momento em que a humanidade se livrava da sujeição do corpo. É longa a
história da sujeição do corpo, a começar pela escravidão que durou séculos, inclusive no Brasil, onde foi
considerada legal e legítima por mais de 358 anos.
Não apenas escravos tiveram seus corpos sujeitados. Também mulheres. Faz menos de um século
que elas iniciaram o processo de apropriação do próprio corpo. A dominação sofrida pelo corpo feminino era
endógena e exógena. Endógena porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o seu organismo, encarado
como mera máquina reprodutiva e, com frequência, demonizado. Exógena pelas tantas discriminações
sofridas, da proibição de votar à castração do clitóris, da obrigação de encobrir o rosto em países
muçulmanos à exibição pública de sua nudez como isca publicitária nos países capitalistas de tradição cristã.
No momento em que o corpo humano alcançava sua emancipação, a indústria cultural introduziu a
sujeição da mente. A multimídia é como um polvo cujos tentáculos nos prendem por todos os lados. Tente
pensar diferente da monocultura que nos é imposta via programas de entretenimento! Se a sua filha de 20
anos disser que permanece virgem, isso soará como ridículo anacronismo; se aparecer no Big Brother
transando via satélite para o onanismo visual de milhões de telespectadores, isso faz parte do show.
O processo de sujeição da mente utiliza como chibatas o prosaico, o efêmero, o virtual, o fugidio. E
detona progressivamente os antigos valores universais. Ética? Ora, não deixe escapar as chances de ter
sucesso e ficar rico, desde que sua imagem não fique mal na foto... Agora, tudo é descartável, inclusive os
valores. E todos somos impelidos à reciclagem perpétua - na profissão, na identidade, nos relacionamentos.
Nossos pais aposentavam-se num único emprego. Hoje, coitado do profissional que, ao oferecer-se
a uma vaga, não apresentar no currículo a prova de que já trabalhou em pelo menos três ou quatro empresas
do ramo! Eis a civilização intransitiva, desistorizada, convencida de que nela se esgota a evolução do ser
humano e da sociedade. Resta apenas dilatar a expansão do mercado.
A tecnologia multimídia sujeita-nos sem que tenhamos consciência dessa escravidão virtual. Pelo
contrário, oferece-nos a impressão de que somos “imperadores de poltrona”, na expressão cunhada por
Robert Stam. Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos velozmente de um canal de TV a outro,
configurando a nossa própria programação. Já não estamos propensos a suportar discursos racionais e
duradouros. Pauta-nos a vertiginosa velocidade tecnológica, que nos mantém atrelados às conveniências do
mercado.
Nossa boia de salvação reside, felizmente, na observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de
qualquer coisa gera sempre o seu contrário. É o caso da obesidade. O alimento é imprescindível à vida, mas
em excesso afeta o sistema cardiovascular e produz outros defeitos colaterais.
Há tanta informação que preferimos não mais prestar atenção nelas. A comunicação torna-se
incomunicação. Ou comunicassão, pois cassa-nos a palavra, tornando-nos meros receptores da avassaladora
máquina publicitária.
Essa sujeição da mente vem no bojo da crise da modernidade que, desmistificada pela barbárie duas guerras mundiais, a incapacidade de o capitalismo distribuir riquezas, o fracasso do socialismo
soviético etc. -, passa a rejeitar todos os “ismos”. Os espaços da expressão da cidadania, como a política e o
Estado, caem em descrédito.
Tudo e todos prestam culto a um único soberano: o mercado. É ele a Casa Grande que nos mantém
na senzala do consumo compulsivo, do hedonismo desenfreado, da dessolidariedade e do egoísmo.
Felizmente iniciativas como o Fórum Social Mundial rompem o monolitismo cultural e abrem
espaço à consciência crítica e novas práticas emancipatórias.

BETTO
Frei.
Corpos
emancipados,
mentes
http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed437/betto.htm

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

subjugadas.

Correio

da

Cidadania.
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01) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.
O texto evidencia
I. (
) o processo emancipatório do corpo humano
através dos séculos.
II. ( ) a tecnologia multimídia como escravizadora da
mente humana.
III. (
) a absoluta supremacia do mercado
no
mundo contemporâneo.
IV. ( ) o excesso de informação, na atualidade, gerando
desinformação.
V. (
) a escassez de iniciativas voltadas para a
libertação da mente humana.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

I=V; II=V, III=F, IV=F, V=V
I=F, II=V, III=V, IV=V, V=F
I=V, II=F, III=F, IV=V, V=F
I=V, II=V, III=V, IV=V, V=V

02) Constitui uma informação com respaldo no texto a
explicitada na alternativa
A) A mulher retardou o processo de apropriação do
próprio corpo por influência da Escola de Frankfurt.
B) O atraso emancipatório da mente humana é fruto da
ação da multimídia no inconsciente do homem.
C) A escravidão é um exemplo de desapropriação do
corpo humano totalmente isento da ação cultural.
D) O homem, a cada dia, procura libertar-se da
influência midiática, buscando renovar-se sempre.
03) O autor do texto, através da frase "Ética? Ora, não
deixe escapar as chances de ter sucesso e ficar rico,
desde que sua imagem não fique mal na foto..."
(L.17/18),
A) cita um procedimento ético a despeito da
possibilidade de enriquecimento do homem.
B) defende a preservação da imagem a qualquer custo.
C) faz uma constatação em tom crítico-irônico.
D) estimula o resgate dos valores universais.

C) O verbo haver, em “Há tanta informação” (L.33), está
usado em sua forma impessoal e, nesse caso, só
admite a sua substituição por fazer, ficando
descartada, assim, sua relação semântica com o
verbo existir.
D) A oração introduzida pelo conectivo “porque” em
“porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o
seu organismo” (L.7), tem valor causal.
05) No texto, o termo
A) "dissecada " (L.1) está usado em seu sentido literal.
B) "mais" (L.4) expressa a mesma ideia de "mais"
(L.33).
C) "chibatas" (L.16) conota domínio.
D) "boia" (L.30) sugere perigo.
06) Quanto à linguagem do texto, é CORRETO afirmar:
A) Apresenta-se articulada com os acontecimentos, mas
de forma invariavelmente linear.
B) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a
participação do enunciador do discurso nos
acontecimentos.
C) Aparece mesclada com termos ressignificados, o que
confere ao contexto um matiz ora de cunho crítico,
ora apenas metafórico.
D) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do
articulista é apenas informar sobre o papel da
tecnologia multimídia no mundo atual.
07) A análise do antepenúltimo parágrafo do texto
(L.36/39) permite afirmar que ele apresenta
A) o termo "da mente" complementando o sentido de
"sujeição".
B) a expressão "no bojo da crise da modernidade" como
complemento de "vem".
C) o conectivo "que" introduzindo uma oração com
valor explicativo.
D) o uso de travessões destacando uma oração
intercalada.

04) Sobre os recursos linguísticos do texto, pode-se
afirmar

08) Sobre a expressão transcrita está CORRETO o que se
afirma em

A) Os conectores “que” em “Faz menos de um século
que elas iniciaram o processo de apropriação do
próprio corpo.” (L.5/.6) e “que” em “Se a sua filha de
20 anos disser que permanece virgem” (L.13/14) são
iguais do ponto de vista morfológico.
B) A expressão “de que nela se esgota a evolução do ser
humano e da sociedade” (L.22/23), funciona como
agente da ação nominal.

A) “tão” (L.1) intensifica o adjetivo.
B) “a história da sujeição do corpo” (L.2/3) tem função
predicativa.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

C) “nenhum” (L.7) terá obrigatoriamente que sofrer
flexão de número na forma “nenhuns” caso a palavra
“controle” (L.7) seja colocada no plural.
D) “como” (L.10) exprime uma ideia de conformidade.
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09) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto,
identifique com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.
I. ( ) Ficam preservadas a coerência da argumentação
e a correção gramatical ao se fazer a substituição de
"onde foi considerada legal e legítima por mais de 358
anos." (L.3/4) por “onde se considerou legal e legítima
por mais de 358 anos”.
II. ( ) Mantém-se a relação significativa entre as frases
"Não apenas os escravo" tiveram seus corpos
sujeitados. Também mulheres." (L.5), se forem
transformadas em uma só, com a explicitação do
elemento de coesão textual... mas, subentendido no
contexto, contanto que sejam feitos os demais
ajustes.
III. ( ) Estabelece a mesma relação que o conectivo
"que", em "que nos mantém atrelados às
conveniências do mercado." (L.28/29), o "que", em
"que preferimos não mais prestar atenção nelas”
(L.33).
IV. ( ) Preserva-se a função sintática do termo "tanta
informação", em "Há tanta informação" (L.33), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
V. ( ) Estão no plural, concordando com o mesmo
sujeito, as formas verbais "rompem" e "abrem",
ambas na linha 42, embora se apresentem com
regências diferentes.
A alternativa que contém a sequência correta, de
cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

I=V, II=V, III=F, IV=F, V=V
I=F, II=V, III=F, IV=V, V=F
I=V, II=F, III=F, IV=V, V=V
I=F, II=V, III=V, IV=V, V=F

10) No texto, a expressão “do ser humano” (L.22/23)
exerce a mesma função sintática que a expressão
A)
B)
C)
D)

“do clitóris,” (L.9).
“de tradição cristã” (L.10).
“de entretenimento” (L.13).
“de salvação” (L.30).

11) Expressa uma relação de causa e consequência a
frase
A) “Tente pensar diferente da monocultura que nos é
imposta via programas de entretenimento!”
(L.12/13).
B) “Se a sua filha de 20 anos disser que permanece
virgem, isso soará como ridículo anacronismo”
(L.13/14).
C) “Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos
velozmente de um canal de TV a outro” (L.26).
D) “Nossa boia de salvação reside, felizmente, na
observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de
qualquer coisa gera sempre o seu contrário”
(L.30/31).
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

12) Leia o trecho abaixo:
“Não apenas escravos tiveram seus corpos
sujeitados” (L.5).
Possui o mesmo valor morfossintático que o termo
em negrito na frase em destaque a forma pronominal
em destacada em
A) “cujos tentáculos nos prendem” (L.12).
B) “que nos é imposta” (L.13).
C) “A tecnologia multimídia sujeita-nos” (L.24).
D) “pois cassa-nos a palavra” (L.34).
13) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “introduziu” (L.11) e a composta
A) tivesse introduzido
B) tinha introduzido
C) teria introduzido
D) tem introduzido.
14) Leia o trecho abaixo:
“Resta apenas dilatar a expansão do mercado.”
(L.23)
No fragmento em destaque, a expressão em negrito
A) exerce função subjetiva.
B) modifica o sentido do nome.
C) completa o sentido do verbo.
D) completa o sentido do nome.
15) Leia o trecho abaixo:
“Há tanta informação que preferimos não mais
prestar atenção nelas ” (L.33).
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada no período em evidência é
A) hão tantas informações.
B) existem tantas informações.
C) têm tantos trabalhos.
D) ocorre tantos trabalhos.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Considere os itens a seguir sobre os objetivos e
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS:
I-

Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento,
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
II - Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção
e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
Baseado nos itens acima é correto afirmar que:

QUESTÕES DE 16 A 20
18) O processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e
grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de
ser referência para o seu cuidado, é a diretriz da
Política Nacional de Atenção Básica definida como:
A) Acesso universal e contínuo aos serviços de saúde.
B) Intersetorialidade.
C) Adscrição dos usuários.
D) Coordenação da integralidade em seus vários
aspectos de saúde.
19) Segundo a Portaria 2048/GM, municípios Satélite,
que realizam a atenção básica ampliada (PABA)

A) I refere-se à vigilância sanitária e II refere-se à
vigilância epidemiológica.
B) I refere-se à vigilância epidemiológica e II refere-se à
vigilância sanitária.
C) I refere-se à vigilância sanitária e II refere-se à
vigilância em saúde.
D) I refere-se à vigilância epidemiológica e II refere-se à
vigilância em saúde.
17) Segundo a lei orgânica de saúde 8080/90, responda
verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as competências do
SUS e assinale a alternativa que traz a sequência
correta:
(__) Participar na formulação e implementação das
políticas de controle das agressões ao meio ambiente e de
saneamento básico.
(__) Definir e coordenar os sistemas de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária.
(__) Participar direta ou indiretamente de empresas ou de
capitais estrangeiros de investimento na assistência à
saúde.
(__) Coordenar a prestação de serviços privados de
assistência à saúde.

devem

desempenhar

a

mesma

função

dos

municípios que realização atenção básica (PAB),
além de contar com área física específica para
observação de pacientes por até:
A) 8 horas.
B) 12 horas.
C) 24 horas.
D) 48 horas.
20) As instâncias de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão
compartilhada do SUS são denominadas:
A) Regiões de saúde.
B) Serviços especiais de acesso aberto.
C) Portas de entrada.
D) Comissões intergestores.

A) V – V – F – F.
B) V – F – F – V.
C) F – F – V – V.
D) F – V – V – F.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O momento em que vivemos é um momento pleno de
desafios. Esse cenário contemporâneo, de
transformações que vêm alterando a economia, a
política e a cultura na sociedade brasileira, não
apenas emoldura, mas molda novas condições de
trabalho do assistente social, redimensionando a
profissão. Neste sentido, analise as afirmativas
abaixo e assinale aquela que não condiz com o
Serviço Social e o perfil profissional requisitado ao
Assistente
Social
sintonizado
com
a
contemporaneidade.
A) Requisita um repensar coletivo do exercício e da
formação profissionais, no sentido de construir
respostas acadêmicas, técnicas e ético-políticas,
calçadas nos processos sociais em curso.
B) Realizar uma releitura do exercício profissional, que
permita ampliar a autoconsciência dos assistentes
sociais quanto às condições e relações de trabalho
em que estão envoltos e que, por sua vez,
estabelecem limites e possibilidades para as ações
dos sujeitos, que vão esculpindo forma e conteúdo na
realização da profissão.
C) O atual quadro sócio-histórico se reduz a um pano de
fundo onde se insere a prática profissional do
assistente social, afeta as condições, mas não as
relações de trabalho estabelecidas, assim como não
afeta a vida dos usuários das políticas sociais.
D) É necessário que o assistente social qualifique o seu
desempenho, de modo a tornar possível a
atualização e a adequação do projeto ético-polítco do
Serviço Social aos novos tempos, sem abrir mão de
seus compromissos com a construção da cidadania, a
defesa da esfera pública, o cultivo da democracia,
parceira da equidade e da liberdade.
22) No âmbito do tema Serviço Social na
contemporaneidade, marque a opção que aponta
corretamente um desafio que se apresenta aos
assistentes sociais no tempo presente.
A) Um dos grandes desafios do profissional de Serviço
Social está na capacidade de ser um profissional
executivo de políticas públicas sociais gerais e
universais.
B) Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive
no presente é desenvolver sua capacidade de
decifrar a realidade e construir propostas de
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar
direitos, a partir de demandas emergentes no
cotidiano.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÕES DE 21 A 40
C) Para os assistentes sociais, o desafio que se
apresenta está na análise da profissão a partir de
uma visão endógena, uma visão de dentro do Serviço
Social.
D) O grande desafio da contemporaneidade é
estabelecer o Serviço Social enquanto profissão
instaurada na divisão social e técnica do trabalho.
23) O assistente social, em seu exercício profissional nos
mais diversos espaços sócio-ocupacionais, deve
atuar no sentido de promover estratégias que
concretizem princípios, tais como:
A) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa
do arbítrio e do autoritarismo.
B) Consolidação e dissolução da cidadania, considerada
tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à
garantia dos direitos civis sociais e políticos das
classes trabalhadoras.
C) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto
socialização da participação política e da riqueza
individualmente produzida.
D) Posicionamento em desfavor 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.
24) São dimensões do Projeto Ético-Político profissional
do Serviço Social:
A) Teoria e Prática.
B) Práxis profissional.
C) Teórico-metodológica, técnico-operativa e éticopolítica.
D) Metodologia de caso, grupo e comunidade.
25) O Serviço Social sempre foi chamado pelas empresas
para eliminar os focos de tensões sociais, dentre
outras questões, EXCETO:
A) Criar um comportamento produtivo da força de
trabalho, contribuindo para reduzir o absenteísmo.
B) Viabilizar benefícios sociais.
C) Atuar em relações humanas na esfera do trabalho.
D) Assegurar todos os direitos sociais do trabalhador de
forma inconteste em contraposição ao capital.
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26) O assistente social, alinhado ao projeto ético-político
da categoria, deve afastar o assistencialismo da sua
prática profissional, tendo em vista todo o esforço de
inserção do Serviço Social na divisão social e técnica
do trabalho, enquanto profissão socialmente
estabelecida, distanciando-se da lógica do favor e da
benesse. Assim, em relação a atuação desse
profissional no campo das políticas sociais e da
efetivação dos direitos, é CORRETO afirmar:
A) O assistente social deve priorizar a intervenção, em
face das dimensões teórico-prática e ético-política,
conhecendo a realidade dos sujeitos, pois é na
prática que se conhece e se processam as demandas.
B) O profissional deve submeter-se ao capital, sem
questionar a estrutura social e a função do estado de
condutor das políticas sociais.
C) O profissional de serviço social deve ser capaz de
articular teoria e prática, em conformidade com o
projeto ético-político profissional, construído
coletivamente pela categoria.
D) O assistente social precisa ter o devido
distanciamento dos conselhos de defesa e promoção
de direitos sociais.
27) Leia as afirmativas abaixo, e marque a opção correta
quanto ao Projeto Ético-Político profissional que
deve direcionar a ação do Assistente Social:
A) Em resposta à histórica requisição social, bem como
às finalidades, objetivos, valores e princípios com
direção ética e política da profissão, os Assistentes
Sociais possuem o compromisso com a classe
trabalhadora e os processos emancipatórios na
perspectiva de uma sociedade igualitária.
B) O projeto ético e político do Serviço Social, que
orienta o exercício e a formação profissional, não
resultou de um processo histórico de construção
coletiva.
C) No cotidiano, os assistentes sociais não devem
promover ações que concretizem a defesa da
equidade e da justiça social.
D) O projeto ético político propõe a ampliação da oferta
de serviços e benefícios a toda a população,
observando de modo prioritário o quantitativo de
pessoas beneficiadas.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

28) Constitui dever do/a assistente social nas suas
relações com os/as usuários/as:
A) Contribuir para a viabilização da participação efetiva
da população usuária nas decisões institucionais.
B) Bloquear o acesso dos/as usuários/as aos serviços
oferecidos pelas instituições, através de atitudes que
venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que
buscam o atendimento de seus direitos.
C) Ter livre acesso à população usuária.
D) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos
locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional, como em
relação às decisões quanto às políticas institucionais.
29) Leia as afirmativas abaixo sobre o Sigilo Profissional
do Assistente Social, classifique-as em V (verdadeiro)
ou F (falso) e, em seguida, marque a opção correta:
(__) Constitui dever do/a assistente social manter o sigilo
profissional.
(__) O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de
que o/a assistente social tome conhecimento, como
decorrência do exercício da atividade profissional.
(__) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser
prestadas informações dentro dos limites do
estritamente necessário.
(__) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou
não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses
do/a usuário/a, de terceiros/as e da coletividade.
A)
B)
C)
D)

V, F, F, V.
F, V, V, V.
V, V, F, F.
F, F, V, V.

30) De acordo com o código de ética, no âmbito das
relações profissionais com a Justiça, é dever do
assistente social:
A) Não comparecer perante a autoridade competente,
quando intimado/a a prestar depoimento, tendo em
vista a obrigação de guardar sigilo profissional nos
termos deste Código e da Legislação em vigor.
B) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do/a
usuário/a de que tenha conhecimento no exercício
profissional, mesmo quando autorizado.
C) Apresentar à justiça, quando convocado na
qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do
seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito
da competência profissional e violar os princípios
éticos contidos neste Código.
D) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia
quando a situação não se caracterizar como área de
sua competência ou de sua atribuição profissional,
ou quando infringir os dispositivos legais
relacionados a impedimentos ou suspeição.
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31) De acordo com a Lei de Regulamentação da
Profissional n° 8662/93, constitui atribuição
privativa do assistente social:

35) Marque a alternativa que NÃO apresenta as
características das políticas sociais no Brasil no
contexto neoliberal:

A) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares.
B) Planejar, organizar e administrar benefícios e
Serviços Sociais.
C) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade social e para
subsidiar ações profissionais.

A) Privatizaçao da saude, focalizaçao da Assistencia
Social e a reforma previdenciaria com cortes e
ataques aos direitos sociais conquistados.

D) Assessoria e consultoria e órgãos da Administração
Pública direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades, em matéria de Serviço Social.

B) Políticas sociais integrais e universais, de amplo
acesso a todos aqueles que precisam, com a plena
garantia dos direitos humanos.
C) Ora
apresentam-se
como
mecanismos
de
manutençao da força de trabalho, ora como
conquistas dos trabalhadores, ou como doaçao das
elites dominantes, e ainda como instrumento de
garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do
cidadao.
D) Seletivas, residuais e focalizadas.

32) Marque a opção que aponta o valor ético-político
central fundamentado no Código de Ética
profissional do/a Assistente Social de 1993.
A) Democracia.
B) Equidade.
C) Justiça Social.

36) O estudo das políticas sociais vem ampliando sua
relevancia na medida em que estas se colocam como
estrategias de enfrentamento das manifestaçoes da
questao social. Em relaçao a origem dessas políticas,
marque a opçao CORRETA:

D) Fraternidade.
33) Constituem medidas de austeridade, observadas no
contexto
brasileiro,
pela
manutençao
dos
fundamentos da política economica e defesa do
capital, EXCETO:
A) Gerenciamento privado das instituiçoes publicas.
B) Pleno emprego e acesso a benefícios sociais.
C) Expansao do ensino superior de forma precarizada.
D) Nao realizaçao da reforma agraria.
34) A Pesquisa e de extrema relevancia ao assistente
social, uma vez que ela oferece ao profissional no
ambito de sua pratica:

A) As

políticas

confluencia

sociais
dos

nao

tiveram

movimentos

origem

na

de ascensao do

capitalismo, da luta de classes e do desenvolvimento
da intervençao do Estado.
B) A origem dessas políticas nao pode relacionar-se aos
movimentos de massa socialmente democratas e a
formaçao dos estados-naçao na Europa Ocidental do
final do seculo XIX.
C) O estudo das políticas sociais, historicamente, deve
ser marcado pela necessidade de pensar as políticas
sociais

como

concessoes

ou

conquistas,

na

perspectiva marxista, a partir de uma otica da
A) Elaboraçao de conhecimentos balizados na tecnica
do vivido e no aparente do cotidiano.
B) A construçao de um conhecimento imutavel,
definitivo, irrefutavel.
C) A compreensao e a analise da realidade, bem como a
instrumentalizaçao da açao profissional.

totalidade.
D) As políticas sociais surgem como instrumentos de
legitimaçao e consolidaçao da força da classe
trabalhadora sobre o capital, que conseguiu subjugar
a política economica pela política social e ampliar o
Estado de Bem-Estar no contexto brasileiro.

D) O acolhimento e a compreensao de contexto pronto e
acabado vivido pelo sujeito de direitos.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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37) O Planejamento e um processo de açoes
coordenadas, que proporciona a previsao de
necessidades a serem atendidas, com vistas a
transformaçao de uma realidade. Existem varios
tipos de planejamento, e o participativo e um deles.
Sobre esse tipo de planejamento julgue os itens a
seguir marque a opçao certa:
I. Promove a interlocução entre o poder público e a
sociedade civil organizada.
II. Apresenta uma maior organização dos indivíduos
enquanto sociedade civil.
III. Nesse tipo de planejamento a população sente-se
responsável e interessada em participar de todas as
etapas do processo do planejamento das ações.
A)
B)
C)
D)

As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
As alternativas II e III estão corretas.
As alternativas I, II e III estão corretas.

38) A saúde do trabalhador tem se configurado como
uma importante área de atuação do assistente social
nas últimas décadas. Nessa área, constituem ações
que podem ser desenvolvidas pelo assistente social,
EXCETO:

40) Os irmãos Arthur, com 18 anos de idade, Marcondes,
com 17 anos de idade, e Pedro, com 11 anos de
idade, roubaram dinheiro do caixa de uma padaria.
Com base nessa situação hipotética, é CORRETO
afirmar que:
A) Marcondes e Pedro praticaram ato infracional e
responderão a procedimento junto à Vara da
Infância e Juventude, podendo ser aplicada, para
ambos, medida socioeducativa de internação.
B) Marcondes
poderá,
excepcionalmente,
ficar
submetido a medida socio-educativa de internação
até completar 21 anos, idade em que a liberação será
compulsória.
C) Arthur, Pedro e Marcondes serão processados
criminalmente pelos seus atos, caso fique
demonstrado que todos quiseram praticar o fato e
possuíam plena capacidade de entender o caráter
ilícito dele.
D) Arthur não será processado criminalmente por sua
conduta, visto que os demais autores do fato são
menores de idade e, nesse caso, as condições de
caráter pessoal se comunicam.

A) Ações de atendimento aos trabalhadores, seja
individual ou em grupo.
B) Ações de prevenção e promoção da saúde.
C) Atua no assessoramento e na desmobilização dos
trabalhadores.
D) Pode compor equipes multiprofissionais de
pesquisa.
39) Em relação a atuação do assistente social em
equipes interprofissionais e interdisciplinares, é
INCORRETO afirmar:
A) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente
social não deverá garantir a especificidade de sua
área de atuação.
B) O assistente social deve, sempre que possível,
integrar equipes multiprofissionais, bem como
incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar.
C) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente
social deverá respeitar as normas e limites legais,
técnicos e normativos das outras profissões, em
conformidade com o que estabelece o Código de
Ética do Assistente Social, regulamentado pela
Resolução CFESS nº 273, de 13 de março de 1993.
D) O entendimento ou opinião técnica do assistente
social sobre o objeto da intervenção conjunta com
outra categoria profissional e/ ou equipe
multiprofissional, deve destacar a sua área de
conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de
sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados,
análise social e outros componentes que devem estar
contemplados na opinião técnica.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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