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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI

PROCESSO SELETIVO 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.

Exemplo:
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
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(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 Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
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 teste seletivo.
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 21 de agosto de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
20 de agosto 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
01) Leia a frase:
“Depois de vários meses sem cozinheira, chegara
enfim o dia de não encostar a barriguinha no fogão”
(Fernando Sabino).
O autor faz o leitor deduzir que:

QUESTÕES DE 1 A 10
04) A crase é facultativa em qual das frases abaixo?
A) Refiro-me à Maria Paula.
B) Respondeu às pressas.
C) Os pais observaram os filhos a distância.
D) Gota a gota a água caiu.

A) O personagem resolveu finalmente cozinhar.
B) Surgiu alguém para cozinhar para o personagem.
C) O personagem resolveu cozinhar para a família.
D) O personagem comprou um fogão mais eficiente.
02) Leia o texto:
“Quando chegou na pensão, a orelha saía pela perna da
calça. O escriturário tirou a roupa. Deitou-se, louco
para dormir e esquecer. E se fosse ao médico? Um
otorrinolaringologista. A esta hora da noite? Olhava o
forro branco. Incapaz de pensar, dormiu de
desespero.” (Ignácio Loyola Brandão)
Ao afirmar que personagem “dormiu de desespero”, o
autor destaca:

05) “Falou-se do acidente com muita emoção e ninguém
soube, de fato, o que aconteceu.”
Os pronomes indefinidos na frase acima são:
A) Muita – Ninguém.
B) Do – Acidente.
C) Muita – Ninguém.
D) Falou-se – Com.
06) Em qual das alternativas a frase está corretamente
escrita?

A) A serenidade do personagem quanto a situação.
B) A aflição do personagem quanto a naturalidade da
situação.
C) A serenidade do personagem quanto o absurdo da
situação.
D) A aflição do personagem quanto o absurdo da
situação.
03) Leia a frase a classifique o sujeito.
“As novelas e propagandas não acrescentam nada à
vida.”
(alunosonline.uol.com.br)
A) Sujeito simples. Núcleo: à vida.
B) Sujeito composto. Núcleo: novelas e propagandas.

A) A belesa do cazaco – inesistia.
B) A belesa do casaco inesistia.
C) A beleza do casaco inexistia.
D) A belesa do cazaco inezistia.
07) “Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom
da palavra e falou ainda por algum tempo.”
Sobre as vírgulas na frase acima:
A) Estão isolando o aposto.

C) Sujeito composto. Núcleo: acrescentam.

B) Separam predicativos.

D) Sujeito simples. Núcleo: As novelas e propagandas.

C) Separam termos de mesma função sintática.
D) Isolam o vocativo.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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08) Assinale o item que completa convenientemente as
lacunas do trecho:
“A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do
burrinho; ………., porém, estavam mais gastos que
………. .”
A) esses, aquela
B) estes, aquela
C) estes, esses
D) aqueles, esta

AS QUESTÕES 09 E 10 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
TEXTO III
1.
2.
3.
4.

Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala,
Você era a favorita onde eu era mestre-sala.
Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua,
Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua.

5.
6.
7.
8.
9.

Hoje o samba saiu
Procurando você
Quem te viu, quem te vê,
Quem não a conhece não pode mais ver pra crer,
Quem jamais a esquece não pode reconhecer.

HOLANDA, Chico Buarque de. Quem te viu, quem te vê.
Visita
ao
buarque/45166/

site:

https://www.letras.mus.br/chico-

09) São características presentes
transcrito do poema-canção:

no

fragmento

A) Presença de elementos contrastantes e valorização
da linguagem coloquial.
B) Lirismo introspectivo e liberdade formal.
C) Emprego de neologismos e realce na musicalidade
dos versos.
D) Predominância de humor e temática do cotidiano.
10) O verso cuja
sintaxe de concordância está
incoerente com os demais é o:
A) primeiro.
B) terceiro.
C) quinto.
D) sétimo.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) Não é um dos princípios do SUS:
A) Participação da comunidade.
B) Igualdade de assistência à saúde.

QUESTÕES DE 11 A 20
15) De acordo com a Lei nº8.142 de 28 de dezembro de
1990, todas as informações estão corretas sobre o
Conselho de Saúde, EXCETO:

C) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.

A) Tem caráter permanente e deliberativo.

D) Direito à informação, aos profissionais sobre a saúde
das pessoas.

B) Atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância
correspondente.
C) É composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários.
D) Suas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder do país.

12) “Um conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema” Se refere ao princípio do
SUS:
A) Integralidade da assistência.
B) Preservação da autonomia.
C) Participação da comunidade.
D) Descentralização.
13) À direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS compete, EXCETO:
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços
públicos de saúde.
B) Participar do planejamento, programação e
organização da rede regionalizada e hierarquizada
do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com
sua direção estadual.
C) Participar da execução, controle e avaliação das
ações referentes às condições e aos ambientes de
trabalho.
D) Dar execução, no âmbito federal, à política de
insumos e equipamentos para a saúde.

16) De acordo com a Lei nº8.142 de 28 de dezembro de
1990, todas as informações estão corretas sobre a
Conferência de Saúde, EXCETO:
A) Avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes
para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
B) Deve ter a representação dos vários segmentos
sociais.
C) Tem o papel de avaliar a situação de saúde e propor
as diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes
D) É convocada pelo Poder Judiciário.
17) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 regula,
em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde. De acordo com essa lei podemos afirmar,
EXCETO:
A) A saúde é um dever fundamental do ser humano.

14) De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de

B) É

dever

do

Estado,

prover

as

condições

1990, a Conferência de Saúde deve-se reunir com

indispensáveis para o pleno exercício do direito à

intervalos de:

saúde.

A) 3 anos.
B) 4 anos.
C) 5 anos.
D) 6 anos.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

C) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.
D) Dizem respeito também à saúde as ações que se
destinam a garantir às pessoas e à coletividade,
condições de bem-estar físico, mental e social.
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18) De acordo com a Portaria GM/MS Nº 648/2006,
analise as afirmativas abaixo:

20) A área de Urgência e Emergência constitui-se em um
importante componente da assistência à saúde. De
acordo com a Portaria GM/MS n.º 2048, é

I. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como

INCORRETO afirmar que:

estratégia prioritária para sua organização de acordo
com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

A) A Regulação Médica das Urgências, baseada na

II. Visando à operacionalização da Atenção Básica,

implantação de suas Centrais de Regulação, é o

definem-se como áreas estratégicas para atuação em

elemento ordenador e orientador dos Sistemas

todo

Estaduais de Urgência e Emergência.

o

território

nacional

a

eliminação

da

hanseníase, a eliminação da tuberculose, entre
outras.

B) O Setor privado de atendimento pré-hospitalar das
urgências e emergências não necessita contar com

III. Os municípios e o Distrito Federal, como gestores

Centrais de Regulação Médica, médicos reguladores

dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo

e

cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela

assistência técnica farmacêutica (para os casos de

organização e execução das ações em seu território.

serviços de atendimentos clínicos).

IV. A

estratégia

de

Saúde

da

Família

visa

à

de

intervenção,

C) O Atendimento

equipe

de

enfermagem

Pré-Hospitalar Fixo

e

é aquela

reorganização da Atenção Básica no País, de acordo

assistência prestada, num primeiro nível de atenção,

com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

aos pacientes portadores de quadros agudos, de

Estão CORRETAS as afirmativas:

natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica,
que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à

A) I e II.

morte, provendo um atendimento e/ou transporte

B) I, III e IV.

adequado a um serviço de saúde hierarquizado,

C) II e IV.

regulado e integrante do Sistema Estadual de

D) I, II e III.

Urgência e Emergência.
D) As atribuições e prerrogativas das unidades básicas

19) De acordo com a Portaria GM/MS Nº 648/2006,

de saúde e das unidades de saúde da família em

sobre a estratégia saúde da família, é INCORRETO

relação ao acolhimento/atendimento das urgências

afirmar que:

de

baixa

gravidade/complexidade

devem

ser

desempenhadas por todos os municípios brasileiros,
A) Possui caráter substitutivo em relação à rede de
Atenção Básica tradicional nos territórios em que as

independentemente de estarem qualificados para
atenção básica (PAB) ou básica ampliada (PABA).

Equipes de Saúde da Família atuam.
B) É um espaço de construção de cidadania.
C) A equipe de saúde da família deve ser responsável
por, no máximo, 5.000 habitantes, sendo a média
recomendada de 3.500 habitantes.
D) A estratégia de Saúde da Família deve buscar a
integração com instituições e organizações sociais,
em especial em sua área de abrangência, para o
desenvolvimento de parcerias.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 30

21) O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é
“sistema público não-contributivo, descentralizado e
participativo que tem por função a gestão do
conteúdo específico da Assistência Social no campo da
proteção social brasileira” (NOB-SUAS, 2005). Sobre o
SUAS, segundo a norma citada, é CORRETO afirmar
que:
I.

Busca a responsabilização dos três entes federativos
na prestação da assistência social;

II.

Tem entre seus eixos estruturais a territorialização e
a matricialidade sociofamiliar;

III.

Não permite a prestação de controle social e a
participação popular nas instâncias de decisão.

IV.

Busca a centralidade das decisões em um ente
federativo,

priorizando-se

aquele

com

mais

capacidade de gestão em cada região;
Marque a alternativa CORRETA.
A) Apenas I está correta.
B) Apenas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas I e II estão corretas.
D) Apenas I e IV estão corretas.

22) A expressão controle social é sinônimo de:
A) Cidadania controlada.
B) Participação social nas políticas públicas.
C) Participação controlada nas redes sociais.
D) Democracia controlada.

24) O Serviço Social surgiu a partir dos anos 1930,
quando se iniciou o processo de industrialização e
urbanização no país. A emergência da profissão
encontra-se relacionada à articulação dos poderes
dominantes (burguesia industrial, oligarquias
cafeeiras, igreja Católica e Estado varguista) á época
como o objetivo de controlar as insatisfações
populares e frear qualquer possibilidade de avanço
do comunismo no Brasil. Com relação ao surgimento
do Serviço Social no Brasil, marque a alternativa
CORRETA:
A) Ao longo dos três últimos decênios, o debate no
Serviço Social foi polarizado por um duplo e
contraditório movimento: o mais representativo foi
o processo de ruptura teórica e política com o lastro
conservador de suas origens, cujo marco inicial foi o
movimento de consolidação do serviço Social latinoamericano, em meados dos anos 60, movimento esse
superado no processo de amadurecimento
intelectual e político do Serviço Social brasileiro;
B) O ensino de Serviço Social foi reconhecido em 1953 e
a profissão foi regulamentada em 1957;
C) A profissão manteve um viés conservador, de
controle da classe trabalhadora, desde seu
surgimento até a década de 1980;
D) Os referenciais orientadores do pensamento e da
ação do surgimento do serviço social brasileiro têm
sua fonte na Doutrina social da igreja, no ideário
norte-americano de ação social e na carta encíclica
Quadragésimo Ano.
25) Sobre o Serviço Social e a questão social é CORRETO
afirmar:
A) A questão social é apreendida como o conjunto das
expressões

das

desigualdades

da

sociedade

capitalista madura.
23) São características necessárias ao profissional no
ambiente de trabalho, EXCETO:
A) Envolver questões pessoais e profissionais
B) Pontualidade
C) Organização
D) Responsabilidade

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

B) A produção social é cada vez mais individual,
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se
coletiva, monopolizada por uma parte da sociedade.
C) Os assistentes sociais trabalham com a questão
social em uma única e nova expressão social.
D) Decifrar as expressões da questão social não é um
desafio para os assistentes sociais.
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26) A atuação do assistente social está situada no
terreno da política pública, devendo afastar-se de
práticas assistencialistas e benemerentes. Nesse
sentido, assinale a alternativa que corresponde ao
perfil desejado para o referido profissional:
A) Seja capaz de articular a teoria e a prática, a partir do
projeto ético-político profissional, que foi construído
coletivamente.
B) Não busque o conhecimento real das coisas e
relações sociais, mas submeta-se ao aparente do
vivido.
C) Seja capaz de perceber que mudanças não ocorrem
na sociedade burguesa, fragilizando a luta pela
conquista dos direitos fundamentais e sociais do
indivíduo.
D) Priorize a prática, em detrimento da teoria.
27) Acerca da organização da Assistência Social, julgue
os itens em verdadeiro (V) ou falso (F):
I.

O benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com nenhum outro benefício no âmbito
da seguridade social ou de outro regime, salvo os da
assistência médica e os da pensão especial de
natureza indenizatória;
A pessoa com deficiência, acolhida em instituição de
longa permanência, é considerada inelegível para
receber o benefício de prestação continuada;
A proteção social básica e a especial são ofertadas
em centros de referência de assistência social
denominados,
respectivamente,
Centro
de
Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), que se caracterizam como unidades
públicas estatais.;
A proteção social básica visa prevenir situações de
vulnerabilidade e risco social, ao passo que a
proteção social especial tem por objetivo contribuir
para a reconstrução de vínculos familiares e
comunitários e a proteção de famílias e indivíduos
para o enfrentamento das situações de violação de
direitos.

II.
III.

IV.

A)
B)
C)
D)

V –F – V- V
F–F-V–V
F–V–V–V
V–F–F–V

28) Os instrumentos e técnicas utilizados pelo assistente
social no seu cotidiano profissional constituem
construção peculiar do Serviço Social. Uma das
técnicas mais difundida entre os assistentes sociais é
a visita domiciliar. Sobre o assunto, julgue a
afirmações a seguir.
I.

A visita domiciliar é um importante meio de
aproximar da comunidade e de levantar informações
de contexto sobre os usuários e grupos atendidos.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

II.

III.

A visita domiciliar deve ser desenvolvida sempre
com vistas a averiguar a veracidade das informações
prestadas pelo usuário, principalmente no tocante a
bens e suas propriedades.
Visita domiciliar tem caráter investigativo formal e
pode ser utilizada como requisito para a
apresentação formal de denúncia aos órgãos
competentes por falso testemunho.

Marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Apenas a I está correta.
Apenas a II está correta.
Apenas a III está correta.
Apenas I e II estão corretas.

29) O assistente social é um dos profissionais que
trabalha diretamente sobre as diferenciadas
expressões da questão social e possui nas mesmas
um campo qualificado de atuação direta. A questão
social é compreendida como:
A) Um complexo social que faz parte da natureza da
propriedade privada no capitalismo, ou seja, é
manifestação direta da apropriação privada da
produção social e da lei geral da acumulação
capitalista.
B) As diferenças nas relações de gênero, características
étnico-raciais e formações regionais.
C) A concepção de questão social está enraizada na
contradição capital x trabalho, em outros termos, é
uma categoria que tem sua especificidade definida
no âmbito do modo comunista de produção.
D) Expressões do processo de formação e
desenvolvimento da classe capitalista e de seu
ingresso no cenário econômico da sociedade,
fortalecendo seu reconhecimento como classe pelo
Estado.
30) São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras, EXCETO:
A) A violência física, entendida como qualquer conduta
que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
B) A violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e aumento da
autoestima.
C) A violência sexual, entendida como qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada.
D) A violência patrimonial, entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os
destinados a
satisfazer suas
necessidades.
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