ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

109 – ASSISTENTE SOCIAL
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, 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: http://www.crescerconcursos.com.br/
Telefone: (86) 3011-4261
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

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

CRESCER CONCURSOS

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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
01

Seu Raul era um modesto funcionário público, que morava na Travessa Etelvina, em
Olaria, perto da estação. Casado com D. Eufrosina, tinha cinco filhos: quatro moças e
um rapaz. Sua vida era difícil, com orçamento apertado. Em outros tempos, Seu Raul
tivera sonhos: ainda chegaria a chefe de seção! Com um aumento de ordenado, e mais
a gratificação de chefia, haveria de ter a sua casa própria, financiada pelo Instituto. Nada
de pagar aluguel! Precisava "ter um teto", como dizia D. Eufrosina, nos planos que
juntos faziam, em seus primeiros anos de casados. Depois vieram os filhos; precisava
educá-los. Seu Raul queria que eles "fossem gente"; e as despesas foram aumentando.
Aos poucos, Seu Raul teve de abandonar a ideia da casa própria. Era um sonho bonito,
mas a realidade era bem diferente: não havia meio de sair aquele plano de
reclassificação de que os jornais tanto falavam. E quando saiu o plano, Seu Raul já
estava enterrado até o gogó nas prestações. Agora, era aquilo que se via: uma vida cheia
de aperturas. ( ... )

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

SALES, Herberto. O automóvel. In: Os melhores contos de Herberto Sales.
Seleção de Judith Grossmann. 2. ed. São Paulo: Global, 1999. p. 23.

01)

De acordo com o texto, foi sonho
concretizado por Seu Raul

02)

Sobre o texto, é correto afirmar:

A expressão "com orçamento apertado"
(L.03) é uma contestação de "vida ( ... )
difícil" (L.3).
(B) A afirmação "Em outros tempos, Seu Raul
tivera sonhos" (L. 3/4) leva à conclusão de
que ele, agora, encara a realidade sob
outro ângulo.
(C) A oração "ainda chegaria a chefe de seção!"
(L.4) denota improbabilidade.
(D) A declaração "Nada de pagar aluguel!"
(L.5/6) indica um desejo exclusivo de D.
Eufrosina.
(A)

ter promoção automática por tempo de
serviço.
(B) ser promovido ao cargo de chefia, dentro
da repartição.
(C) possuir um imóvel financiado pelo sistema
financeiro.
(D) ter filhos e educá-los para serem iguais a
ele.
(A)

CARGO: 109 – ASSISTENTE SOCIAL
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03)

05)

"Era um sonho bonito, mas a realidade era bem
diferente" (L.9/10)

(A)

Em relação ao texto como um todo, o
fragmento em destaque
I. avalia e distancia duas ideias.
II. sugere que a personagem Raul tem ideia
fixa.
III. revela um momento de frustração da
personagem.
IV. põe em destaque a fragilidade do desejo e
a dureza da realidade.
V. evidencia, em relação ao contexto anterior,
o início de uma nova perspectiva de vida.

CRESCER CONCURSOS

Observando-se como a narrativa se
desenvolve, pode-se afirmar:

As personagens são caracterizadas física e
moralmente.
(B) O narrador mostra-se irônico em face do
contexto apresentado.
(C) A ação é apresentada por um narradorobservador que apenas constata fatos, sem
analisá-los.
(D) O foco narrativo é de terceira pessoa, mas
o narrador permite que as personagens
também se expressem através do discurso
indireto livre.
06)

A alternativa cuja frase em negrito
mantém o mesmo significado da original é

A alternativa em que todas as afirmativas
indicadas estão corretas é
(A) I, III e V.
(B) I, III e IV.
(C) II, III e V.
(D) I, II, IV e V.

(A)

"Seu Raul era um modesto funcionário
público, que morava na Travessa Etelvina,
em Olaria, perto da estação." (L.1/2).
Seu Raul, que morava na Travessa
Etelvina, perto da estação, era um
modesto funcionário público em Olaria.

Do último período do texto, é correto
afirmar:

(B)

"Com um aumento de ordenado, e mais a
gratificação de chefia, haveria de ter a sua
casa própria, financiada pelo Instituto."
(L.4/5).
Com um aumento de ordenado e de
gratificação de chefia, teria a sua casa
própria, financiada pelo Instituto.

(C)

"Depois vieram os filhos; precisava educálos. (L.7/8).
Os filhos vieram depois, mas precisava
educá-los.

(D)

"Seu Raul queria que eles 'fossem gente'; e
as despesas foram aumentando." (L.8).
Seu Raul queria que eles "fossem gente";
por isso as despesas foram aumentando.

04)

As formas verbais estão conjugadas no
pretérito, mas expressam um valor
aspectual de presente.
(B) A ideia de presente implícita na frase
contradiz o que se declara nos dois
períodos iniciais do texto.
(C) O termo "aquilo" remete ao mundo de
sonhos de Seu Raul.
(D) O verbo "ver" é empregado como
intransitivo e denota expectativa.
(A)

CARGO: 109 – ASSISTENTE SOCIAL
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07)

O fragmento cujo "que" introduz um
complemento verbal oracional é

"que eles 'fossem gente' "(L.8).
(B) "que juntos faziam" (L.6/7).
(C) "de que os jornais tanto falavam" (L.11).
(D) "que se via" (L.12).
(A)

08)

Com referência à pontuação usada no
texto, pode-se afirmar:

As vírgulas, em “...que morava na Travessa
Etelvina, em Olaria, “ (L.1/2), são
facultativas.
(B) Os dois-pontos, em “Seu Raul tivera
sonhos:“
(L.3/4),
antecedem
um
esclarecimento.
(C) O ponto de exclamação da linha 6 expressa
renúncia.
(D) As aspas da linha 6 indicam ironia.
(A)

09)

10)

CRESCER CONCURSOS

Sobre os mecanismos linguísticos usados
no texto, é correto o que se afirma em

O verbo “ter” (L.4) apresenta-se com a
mesma regência de “sair” (L.11).
(B) A expressão “meio” (L.10) continuará
exercendo a mesma função sintática se o
verbo haver, presente no contexto em que
ela se encontra, for substituído por existir.
(C) A expressão “os filhos” (L.7) exerce a
mesma função sintática de “Seu Raul”
(L.1).
(D) As expressões “da estação” (L.2) e “de
chefia” (L.5) exercem a mesma função
sintática.
(A)

Quanto à linguagem do texto, é correto
afirmar:

Apresenta-se
articulada
com
os
acontecimentos,
mas
de
forma
invariavelmente linear.
(B) Foi usada para explicar a si mesma, na
tentativa de tornar evidente o significado
de vários termos, sobressaindo-se a
função metalinguística.
(C) Sobressai a função referencial, embora se
trate de um texto de natureza literária.
(D) Aparece
mesclada
com
termos
ressignificados, o que confere ao texto um
matiz ora de cunho crítico, ora apenas
metafórico.
(A)
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AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

Não se assustem, senhores, com os alarmistas de plantão: Wall Street não se
tornará um perigo para a atual fase de prosperidade da economia norte-americana e,
por tabela, para a economia mundial. O que está ocorrendo é uma natural correção de
rumo, esperada desde o início deste processo por todos os que têm uma base mínima
de conhecimento sobre os fatores que impulsionam a chamada “Nova Economia”,
que de nova não tem nada, nem o espírito superficial, especulativo e muitas vezes
irresponsável dos chamados analistas financeiros.
Como se sabe, o atual ciclo de crescimento da economia norte-americana já
tem mais de dez anos. São diversos os fatores que deflagraram este processo. Mas o
que mais nos interessa é o principal deles: o acelerado desenvolvimento das redes de
comunicação cuja síntese, mas não ainda o fator mais importante, é a Internet. Desde
o final dos anos setenta, as redes de comunicação tiveram um impulso tecnológico
comparável ao que o domínio da energia teve para a era industrial. Saímos de circuitos
analógicos fixos para tecnologias que comutam pacotes digitais de informação.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rodrigo Lara Mesquita
(https://pt.scribd.com/document/247868/A-Economia-na-era-das-redes3).

11)

O autor chama a atenção do leitor para

O processo de crescimento global da
economia especulativa do modelo norteamericano.
(B) O
redimensionamento da economia
mundial,
voltada,
agora,
para
o
desenvolvimento das telecomunicações.
(C) O
descompromisso
dos
analistas
financeiros quando enxergam Wall Street
como responsável pela crise econômica
mundial.
(D) A similaridade entre o impacto causado pelo
uso da energia na indústria e o uso das redes
de comunicação.
(A)

12)

Do texto, pode-se inferir:

Os especuladores do mercado de ações
comandam "Nova Economia" mundial.
(B) A Internet tem papel central no último
decênio da economia norte-americana.
(A)

CARGO: 109 – ASSISTENTE SOCIAL

Qualquer
alteração
na
economia
americana tem ressonância na economia
mundial.
(D) O ritmo acelerado de crescimento das
telecomunicações está atrelado à vontade
política mundial.
(C)

13)

Tem sentido irônico, no texto, o termo

"chamados" (L.7).
(B) "senhores" (L.1).
(C) "correção de rumo" (L.3/4).
(D) "ciclo de crescimento" (L.8).
(A)

14)

O verbo ter equivale a fazer na oração

"que têm uma base mínima de
conhecimento sobre os fatores" (L.4/5).
(B) "o atual ciclo de crescimento da economia
norte-americana já tem mais de dez anos."
(L.8/9).
(C) "que, de nova, não tem nada" (L.6).
(D) "as redes de comunicação tiveram um
impulso tecnológico" (L.12).
(A)
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15)

A alternativa em que a relação estabelecida
pelo
termo
destacado
NÃO
está
corretamente indicada é a

“desde” (L.4) – tempo.
(B) “sobre” (L.5) – assunto.
(C) “ainda” (L. 11) – aproximação.
(D) “Como” (L.8) – modo
(A)

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

A Lei nº 8.080/90 instituiu o Sistema
Único de Saúde (SUS) no Brasil. Sobre os
princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta

O controle social garante que haja a
controladoria do SUS, um órgão no qual a
população em geral pode fazer suas
queixas e considerações sobre o sistema.
(B) A integralidade que garante o direito da
saúde sob os aspectos regionais, ou seja,
que cada região do país terá os serviços
que mais precise.
(C) A universalidade garante o acesso aos
serviços de saúde no país. É pautado na
universalidade que todas as pessoas que
estão no Brasil devem ser atendidas em
um serviço de saúde, em caso de
necessidade.
(D) A equidade garante que os atendimentos
em saúde sejam iguais para todos,
independente de religião, classe social,
credo e cor da pele.
(A)

17)

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma
conquista do povo brasileiro, garantido
pela Constituição Federal de 1988. Sobre o
SUS não se pode afirmar que:

CARGO: 109 – ASSISTENTE SOCIAL
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A assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas é um dos seus
objetivos.
(B) No nível municipal, o Sistema Único de
Saúde (SUS), poderá organizar-se em
distritos de forma a integrar e articular
recursos, técnicas e práticas voltadas para
a cobertura total das ações de saúde.
(C) Caberá aos Municípios, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.
(D) As ações e serviços de saúde, executados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente ou mediante participação
complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.
(A)

18)

Os Conselhos de Saúde no Brasil, são
órgãos em âmbito nacional, estadual e
municipal para que a sociedade possa
realizar sua participação nas ações do SUS.
Não representa uma das características
dos Conselhos de Saúde:

Órgão
colegiado
composto
por
representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e
usuários.
(B) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde
na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros.
(C) Suas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em
cada esfera do governo.
(D) Reunir-se-á a cada quatro anos para as
suas deliberações.
(A)
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19)

Em relação aos Conselhos e Conferências
de Saúde, é incorreto afirmar que:

São instâncias colegiadas do Sistema Único
de Saúde (SUS).
(B) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems) terão representação na
Conferência Nacional de Saúde.
(C) A representação dos usuários nos
Conselhos de Saúde e Conferências será
paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
(D) O Conselho de Saúde atua na formulação
de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.
(A)

20)
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Para equipe de Saúde da Família, há a
obrigatoriedade de carga horária de 40
(quarenta) horas semanais para todos os
profissionais de saúde membros da ESF.
Dessa forma, os profissionais da ESF
poderão estar vinculados a apenas 1
(uma) equipe de Saúde da Família, no
SCNES vigente.
(D) É considerada como estratégia de
expansão, qualificação e consolidação da
Atenção Básica, por favorecer uma
reorientação do processo de trabalho com
maior
potencial
de
ampliar
a
resolutividade e impactar na situação de
saúde das pessoas e coletividades.
(C)

A Equipe de Saúde da Família (ESF) é a
estratégia prioritária de atenção à saúde e
visa à reorganização da Atenção Básica no
país, de acordo com os preceitos do SUS.
Sobre o assunto, não se pode afirmar que:

O número de Agente Comunitário de
Saúde (ACS) por equipe deverá ser
definido de acordo com base populacional,
critérios demográficos, epidemiológicos e
socioeconômicos, de acordo com definição
local.
(B) As equipes deverão ser compostas
minimamente
por
médicos
obrigatoriamente
da
especialidade
medicina de família e comunidade,
enfermeiro obrigatoriamente especialista
em saúde da família, auxiliares de
enfermagem e ou técnicos de enfermagem.
(A)

CARGO: 109 – ASSISTENTE SOCIAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

De acordo com a Lei nº 12594, SINASE, o
cumprimento
das
medidas
socioeducativas, em regime de prestação
de serviços à comunidade, liberdade
assistida, semiliberdade ou internação,
dependerá de Plano Individual de
Atendimento, que deve conter, EXCETO:

As atividades de integração e apoio à
família.
(B) A descrição da estrutura física do local do
atendimento.
(C) As medidas específicas de atenção à saúde
do adolescente.
(D) A previsão das atividades de integração
social e/ou capacitação profissional do
adolescente.

QUESTÕES DE 21 A 40
23)

(A)

22)

A Lei de Regulamentação da Profissão (Lei
8.662/93), de âmbito nacional, assegura
ao assistente social, um conjunto de
competências profissionais. Diante das
tendências do mercado de trabalho de
flexibilizar as funções profissionais em
áreas técnicas diversas, o assistente social
tem naquela lei um instrumento decisivo
que lhe garante, além da definição de
competências, determinados(as):

Áreas exclusivas de atuação.
(B) Campos de intervenção inerentes ao
Serviço Social.
(C) Atribuições privativas.
(D) Noções teóricas próprias.

Uma ação de dinâmica mútua entre o
assistente
social
e
o
cliente,
deliberadamente
utilizada
para
o
tratamento social, e que se origina no
estudo do indivíduo, e na situação peculiar
onde se encontra, nos problemas que o
afetam e da maneira em que se pode ser
ajudado a resolvê-los, mediante seus
próprios recursos e os da comunidade, é, o
conceito de:

Serviço Social de Casos.
(B) Serviço Social de Comunidade.
(C) Serviço social de Empresa.
(D) Serviço Social de Grupo.
(A)

24)

O serviço que possibilita aos clientes expor
seus problemas e suas necessidades e à
obra atendê-los imediatamente da
maneira mais conveniente possível, é o:

Cuidado
(B) Encaminhamento
(C) Acolhimento
(D) Plantão social
(A)

25)

(A)
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Há, na Lei Orgânica da Saúde, Lei
8.080/90, uma concepção avançada de
saúde. O seu art 3º prevê que os níveis de
saúde da população expressam a
organização social e econômica do país e
pressupõe que a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais são para a saúde:

Condições complementares a uma vida
saudável;
(B) Fatores determinantes e condicionantes;
(C) Questões que influem indiretamente nas
suas condições.
(D) Requisitos para políticas preventivas de
doenças;
(A)
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26)

A assistência tem se constituído o
instrumento privilegiado do Estado para
enfrentar a:

Demanda social
(B) Necessidade da população
(C) Política pública
(D) Questão social

(D)

Prestar
assessoria
e
apoio
aos
movimentos
sociais
em
matéria
relacionada às políticas sociais, no
exercício e na defesa dos direitos civis,
políticos e sociais da coletividade;

29)

Segundo o Código de Ética Profissional dos
assistentes sociais, assinale a alternativa
que NÃO contempla um dos deveres do
assistente social nas suas relações com os
usuários:

(A)

27)

CRESCER CONCURSOS

O debate contemporâneo sobre a
instrumentalidade do Serviço Social está
voltado para a discussão sobre:

Contribuir para a viabilização da
participação efetiva da população usuária
nas decisões institucionais.
(B) Democratizar as informações e o acesso
aos programas disponíveis no espaço
institucional, como um dos mecanismos
indispensáveis à participação dos
usuários.
(C) Fornecer à população usuária, quando
solicitadas, informações concernentes ao
trabalho desenvolvido pelo Serviço Social
e as suas conclusões, resguardando o sigilo
profissional.
(D) Propiciar
à população usuária a
participação
na
elaboração
e
gerenciamento das políticas.
(A)

A ausência de sustentação metodológica
da maior parte dos instrumentais
utilizados pelo Serviço Social.
(B) A insipiente instrumentalização para o
exercício profissional no âmbito dos
processos formativos.
(C) A racionalidade do trabalho na sociedade
e sua relação com a atividade profissional.
(D) As dificuldades operativas da condução
técnico-instrumental
na
atividade
profissional.
(A)

28)

Segundo a Lei que regulamenta a profissão
(Lei nº 8.662/1993), são atribuições
privativas do Assistente Social:

Coordenar,
elaborar,
executar,
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas,
planos, programas e projetos na área de
Serviço Social.
(B) Orientar indivíduos e grupos de diferentes
segmentos sociais no sentido de
identificar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de
seus direitos;
(C) Planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações
profissionais;
(A)

CARGO: 109 – ASSISTENTE SOCIAL

30)

Na perspectiva da teoria liberal, o
beneficiário da assistência social é visto
como:

Um indivíduo incapaz de prover, por seus
próprios meios, os recursos necessários
para sua sobrevivência.
(B) Um indivíduo marcado pelo estigma
incômodo e vergonhoso da necessidade
provocada pela ineficácia das políticas
sócio-econômicas implantadas.
(A)
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Um ser humano dotado de baixa
capacidade adaptativa que deve ser alvo
de uma ajuda estatal gratuita e continuada.
(D) Uma vítima da herança cultural que
personifica os malefícios que precisam ser
corrigidos visando o alcance de melhores
níveis de justiça social.
(C)

31)

Um dos consensos entre os estudos
dedicados às formas de manifestação e
distribuição da pobreza tem demonstrado
que a pobreza é um fenômeno que:

Depende mais da criação de empregos na
economia do que da implementação de
políticas públicas.
(B) É cultural e sua superação depende da
mudança de mentalidade das famílias.
(C) È proporcionalmente menor em áreas
dotadas de maior dinamismo econômico.
(D) Engloba a insuficiência de renda, mas não
se reduz a ela.

III. As instituições expressam correlações de
forças contraditórias presentes na
sociedade.
Marque a alternativa correta:
(A) Apenas a afirmativa I é correta
(B) Apenas a afirmativa II é correta
(C) Apenas a afirmativa III é correta
(D) Apenas as afirmativas I e III são corretas.
34)

(A)

32)

O
planejamento
das
atividades
profissionais é um momento importante
do trabalho do assistente social que revela
sua dimensão:

Assistemática
(B) Pragmática
(C) Prescritiva
(D) Teleológica

CRESCER CONCURSOS

A inserção do assistente social no âmbito
das instituições prestadoras dos serviços
sociais tem se dado mediante diferentes
formas de contratação e participação no
trabalho coletivo. A diversidade dessas
formas,
contudo,
não
alterou
substantivamente
dois
traços
historicamente
predominantes
na
profissão, a sua condição de:

Agente de transformação e formulador de
políticas sociais.
(B) Agente moderno da caridade e atuação
com a promoção social.
(C) Assalariado e de executor terminal das
políticas sociais.
(D) Intelectual orgânico e formador de
lideranças comunitárias.
(A)

(A)

33)

Observe as afirmativas, a seguir, sobre a
relação entre as instituições e o trabalho
do assistente social:

I. As instituições são decisivas na
organização dos processos de trabalho dos
quais os assistentes sociais participam.
II. Os objetivos do trabalho profissional são
sempre
distintos
dos
objetivos
institucionais.
CARGO: 109 – ASSISTENTE SOCIAL

35)

Baseado nas legislações profissionais, o
incentivo, sempre que possível, à prática
profissional interdisciplinar constitui:

Um dever do assistente social previsto no
Código de Ética Profissional no capítulo
que trata das relações dos assistentes
sociais com outros profissionais;
(B) Um direito do assistente social previsto no
Código de Ética Profissional no capítulo
que trata das relações com as instituições
empregadoras e outras;
(A)

Página 11 de 13

CRESCER CONCURSOS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA

Uma atribuição privativa do assistente
social prevista na Lei de Regulamentação
da Profissão do Assistente Social.
(D) Uma competência do assistente social
prevista na Lei de Regulamentação da
Profissão do Assistente Social.
(C)

36)

Ao analisar o Serviço Social como uma
profissão que se institucionalizou a partir
da divisão social do trabalho, Iamamoto
aponta para o entendimento da
metodologia como:

Um esforço de operacionalização no
cotidiano profissional de diferentes
disciplinas teóricas: sociologia, psicologia,
antropologia e economia política.
(B) Um conjunto de procedimentos técnicooperativos que organiza as diversas etapas
do trabalho social.
(C) Um modo de ler, interpretar e se
relacionar com o ser social.
(D) Um conjunto articulado de elementos
políticos, teóricos, filosóficos e éticos que
só adquirem sentido quando se
materializam nos instrumentais de
intervenção sobre a realidade social.





(A)

37)

O Sistema Único de Assistência Social
(Suas) é um sistema público que organiza
os serviços de assistência social no
Brasil. Assinale V(verdadeiro) ou F(falso)
e assinale a alternativa correspondente.



) O Suas organiza as ações da assistência
social em dois tipos de proteção social. A
primeira é a Proteção Social Básica,
destinada à prevenção de riscos sociais e
pessoais, por meio da oferta de programas,
projetos, serviços e benefícios a indivíduos
e famílias em situação de vulnerabilidade
social. A segunda é a Proteção Social
Especial, destinada a famílias e indivíduos
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que já se encontram em situação de risco e
que tiveram seus direitos violados por
ocorrência de abandono, maus-tratos,
abuso sexual, uso de drogas, entre outros.
) O Suas tem como objetivo é garantir a
proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio
a indivíduos, famílias e à comunidade no
enfrentamento de suas dificuldades, por
meio de serviços, benefícios, programas e
projetos.
) Criado a partir das deliberações da IV
Conferência Nacional de Assistência Social
e previsto na Lei Orgânica da Assistência
Social (Loas), o Suas teve suas bases de
implantação consolidadas em 2005, por
meio da sua Norma Operacional Básica do
Suas
(NOB/Suas),
que
apresenta
claramente as competências de cada órgão
federado e os eixos de implementação e
consolidação da iniciativa.
) O Suas também gerencia a vinculação de
entidades e organizações de assistência
social ao Sistema, mantendo atualizado o
Cadastro Nacional de Entidades e
Organizações de Assistência Social
(CNEAS) e concedendo certificação a
entidades beneficentes.

V –F – F –V
(B) V –V – F –V
(C) V –V – V –F
(D) V –V – V –V
(A)
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38)

De acordo com a Lei Orgânica da
Assistência Social, marque a alternativa
incorreta.

A concessão e o valor dos benefícios de
que trata este artigo serão definidos pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios e
previstos
nas
respectivas
leis
orçamentárias anuais, com base em
critérios e prazos definidos pelos
respectivos Conselhos de Assistência
Social.
(B) Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo.
(C) Entendem-se por benefícios eventuais 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.
(D) O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal
apenas ao idoso com 65 (sessenta e cinco)
anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.
(A)

39)

40)

CRESCER CONCURSOS

A assistência social tem por objetivos:

O amparo às crianças e aos adolescentes
carentes.
(B) A habilitação e reabilitação das pessoas
com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária.
(C) A promoção da integração ao mercado de
trabalho.
(D) Todas as alternativas anteriores.
(A)

Para avaliação da continuidade das
condições que lhe deram origem, o
benefício de prestação continuada deve
ser revisto a cada:

06 meses
(B) 2 (dois) anos
(C) 3 (três) anos
(D) 4 (quatro) anos
(A)
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