CONCURSO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU  RJ
CONCURSO PÚBLICO

MATUTINO

PROVAS OBJETIVAS – ASSISTENTE SOCIAL

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Confira se a prova que recebeu é para o cargo ao qual se inscreveu.
3. Assine seu cartãoresposta.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
6. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão ser
anuladas.
7. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de
decorrida 1h do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas
enquanto não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!
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PROVAS OBJETIVAS – ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia a tirinha abaixo com atenção para responder às questões que seguem:

Di sponível em: http://www.monica.com.br/cookpage/cookpage.cgi?!pag=com ics/tirinhas/tira297 (acesso: 10 maio de 2010)

01. A “ força diferenciadora, centrífuga, que caracteriza o perpétuo devenir das línguas” a que Evanildo
Bechara se refere (2000, p.51), é observada:
a) Na fala dos personagens da tirinha.
b) Na norma padrão.
c) Na língua normatizada.
d) Apenas na fala de pessoas não escolarizadas.
02. De acordo com a definição de Cunha e Cintra (1985, p.1), está correto afirmar que a fala de Chico
Bento representa:
a) A língua.
b) A linguagem.
c) O discurso.
d) A norma.
03. Cereja e Magalhães definem as variedades linguísticas como variações que uma língua apresenta em
razão das condições sociais, culturais, regionais nas quais é utilizada. Assim, a variação linguística
expressa na tirinha deve ser considerada:
a) Gíria.
b) Regional.
c) Estilística.
d) Sociológica.
04. Na tirinha, aparecem acentuadas apenas:
a) Monossílabas tônicas.
b) Monossílabas átonas.
c) Monossílabas e oxítonas tônicas.
d) Monossílabas e oxítonas átonas.
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Compare os textos abaixo:
No meio do caminho tinha
uma pedra...
E uma ponta de cigarro,
e uma lata de lixo,
e até cacos de vidro.

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse
acontecimento
na vida de minhas retinas tão
fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do
caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

05. Os textos acima cumprem diferentes funções e possuem objetivos distintos. Há, contudo, entre eles,
o que Ingedore Koch chama de:
a) Alusão referencial.
b) Intertextualidade.
c) Dialogismo.
d) Paráfrase.
06. Em relação ao enunciado: “ No meio do caminho tinha uma pedra...” que aparece tanto no anúncio
como no poema, está CORRETO afirmar que há o uso da linguagem:
a) Metafórica em ambos.
b) Referencial em ambos.
c) Denotativa e conotativa, respectivamente.
d) Conotativa e denotativa, respectivamente.
07. A coesão, segundo Ingedore Koch, ocorre quando há ligação, relação entre as palavras, expressões
ou frases do texto, evitando a repetição desnecessária de palavras, termos e expressões e contribuindo
assim para a coerência textual. Com base nesta afirmação, assinale a alternativa CORRETA:
a) Não há coesão no anúncio do Ibama, pois há a repetição desnecessária de “e”.
b) Embora haja repetição do “e”, esta é estilística e contribui para a coerência do texto.
c) A repetição desnecessária de “e” acaba prejudicando a compreensão textual, neste caso.
d) Não houve coesão, porém, a coerência não foi prejudicada.
08. “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” A flexão do verbo destacado no trecho está
corretamente analisada na alternativa:
a) 1ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
b) 1ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
c) 3ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
d) 3ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
09. Observe atentamente o enunciado: “ Nunca me esquecerei que no meio do caminho” . De acordo com
a norma culta, seguindo o rigor da gramática tradicional, a regência correta do verbo destacado neste
contexto seria:
a) “Nunca me esquecerei que no meio do caminho”, como no texto.
b) “Nunca esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
c) “Nunca me esquecerei no meio do caminho”, diferentemente do texto.
d) “Nunca me esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
10. Compare: “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” e “ Nunca me esquecerei que no meio do
caminho tinha uma pedra” . Analise as afirmações abaixo sobre os dois enunciados apresentados:
I. Ambos são períodos compostos por coordenação.
II. Ambos são períodos compostos por coordenação e subordinação.
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III. O primeiro é um período simples e o segundo é um período composto.
IV. “ desse acontecimento” é apenas objeto do verbo, ao passo que “ que no meio do caminho tinha uma
pedra” constitui uma oração subordinada substantiva objetiva que completa a oração principal.
V. Ambos têm apenas objetos.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e V estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.
c) Apenas III e V estão corretas.
d) Apenas II e V estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Profissionais de várias áreas têm se preocupado com a saúde dos idosos, pois essa população vem
crescendo no Brasil. Inseridos em programas de saúde do idoso, em quais níveis de atenção os
assistentes sociais podem intervir?
a) Primária.
b) Secundária e terciária.
c) Primária e secundária.
d) As alternativas a e b estão corretas.
12. Ao tratar das relações do assistente social com a justiça, o Código de Ética Profissional estabelece
que são deveres do assistente social:
a) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício
profissional, mesmo quando autorizado.
b) Comparecer perante a autoridade competente, mesmo que sem ser intimado a prestar depoimento, para
declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos do Código e da Legislação em vigor.
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 no
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.
13. A produção social é essencialmente histórica. Ela não trata de:
a) De relação social entre pessoas.
b) Produção de objetos materiais.
c) De relação social entre classes sociais.
d) Produção de bens e serviços.
14. Conforme estabelecido na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde  SUS é “ o
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por ...”
a) Órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de Administração indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público e empresas privadas.
b) Instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo
Poder Público.
c) Fundações mantidas pelo Poder Público e órgãos e instituições públicas federais e estaduais, da
Administração direta e indireta.
d) Órgãos e instituições públicas federais, municipais e estaduais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público.
15. Marque a alternativa INCORRETA:
a) “A pesquisa é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a realidade de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade”.
b) “A pesquisa é uma atividade privilegiada para a solidificação dos laços entre o ensino universitário e a
realidade social e para a soldagem das dimensões teóricometodológicas e práticooperativas do Serviço Social”.
c) “A pesquisa ocupa um papel fundamental no processo de formação profissional do assistente social”.
d) “A pesquisa docente e discente, na graduação e pósgraduação, é um recurso indispensável para a
compreensão das múltiplas formas de desigualdades sociais e dos processos de exclusão delas decorrentes”.
16. Os resultados ou produtos dos processos de trabalho em que participam os assistentes sociais
situamse:
a) Da prestação de serviços públicos e inviabilização de direitos.
b) Da obtenção das metas de produtividade e rentabilidade das empresas.
c) No campo da reprodução da força de trabalho.
d) As alternativas b e c estão corretas.
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17. A expressão “ pátrio poder” , utilizada no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi substituída pela Lei
Nº 12.010 de 2009, para:
a) Família substituta.
b) Poder dos pais.
c) Família de origem.
d) Poder familiar.
18. Dos dois projetos políticos em disputa na área de saúde, desde os anos 90, o da Reforma Sanitária
apresenta quais questões para que o assistente social trabalhe?
a) Ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde e predomínio de abordagens individuais e
interdisciplinaridade.
b) Seleção socioeconômica dos usuários e atuação psicossocial por meio de aconselhamento.
c) Atendimento humanizado, interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais e acesso democrático às
informações.
d) As alternativas b e c estão corretas.
19. A partir de que década que houve preocupação com a pesquisa no Serviço Social e aconteceram os
primeiros encontros nacionais de pesquisa?
a) De 1970.
b) De 1980.
c) De 1990.
d) De 2000.
20. No Brasil, o agir do profissional de Serviço Social, no processo de reprodução das relações sociais
não deve ser:
a) Integrado ao setor público.
b) Independente das organizações institucionais a que se vincula.
c) Dissolúvel no mercado de trabalho.
d) Dependente das organizações institucionais a que se vincula.
21. A ...................... pode ser visualizada nas práticas ambulatoriais convencionais, onde profissionais de
diferentes áreas trabalham isoladamente, geralmente sem cooperação e troca de informações entre si, a
não ser por meio de um sistema de referência e contrareferência dos clientes, com uma coordenação
apenas administrativa” .
a) Multidisciplinaridade.
b) Interdisciplinaridade.
c) Transdisciplinaridade.
d) Pluridisciplinaridade.
22. A Constituição Federal de 1988 trouxe às Políticas Sociais novas perspectivas e possibilidades de
atendimento afirmando a garantia dos direitos sociais, buscando construir uma sociedade mais justa e
igualitária. Está correto dizer que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a assistência social:
a) É direito de todos e dever do Estado, independentemente de contribuição à seguridade social, as ações
governamentais serão financiadas com recursos do Sistema Único de Saúde.
b) Será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e as ações
governamentais serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social.
c) É livre à iniciativa privada, será prestada a quem dela necessitar, dependentemente de contribuição à
seguridade social, e as ações governamentais serão realizadas com recursos do orçamento da previdência
social.
d) Será organizada sob a forma de regime geral, dependentemente de contribuição à seguridade social, com
caráter contributivo e de filiação obrigatória e as ações governamentais serão realizadas com recursos do
orçamento da seguridade social.
23. De acordo com Vicente de Paula Faleiros, “ Toda a metodologia do Serviço Social no final dos anos
1960 e início dos anos 1970 esteve marcada pelo chamado processo de planejamento, dividido em
diagnósticos, programação, execução, avaliação e retroalimentação” . Esse processo se torna:
a) “A marca da predominância do processo de integração e da centralidade nas políticas e movimentos sociais”.
b) “A marca dominante da prática institucionalizada num movimento de cima/abaixo e de baixo para cima na
organização do trabalho, expresso nos inúmeros relatórios, dados estatísticos, avaliações de metas, de
eficiência, de resultados”.
c) “A marca da ruptura com a relação dominante, numa articulação contrahegemônica, de interação política”.
d) As alternativas a e c estão corretas.
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24. A Lei 8.142, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Para receberem
os recursos, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
a) Apenas o tripé: Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e Plano de saúde.
b) Fundo de Saúde, Conselhos Municipais, plano de saúde, processos diários de atendimentos, Comissão de
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
c) Conselho de Saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento,
plano de saúde, Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), Fundo de Saúde.
d) Conselho de Saúde, Fundo de Saúde, processos e relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento, atendimentos especializados de acordo com a Lei; conjunto de equipes
multiprofissionais e plano de saúde.
25. A Lei 10.741 dispõe sobre o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e estabelece que os casos de suspeita ou
confirmação de maustratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de
saúde:
a) Ministério Público, Conselhos Municipal, Estadual e Nacional, entidades da rede socioassistencial e
autoridade policial.
b) Conselhos Municipal, Estadual e Nacional do Idoso, autoridade policial, Poder Executivo.
c) Entidades da rede socioassistencial, Ministério Público e Conselhos Municipais.
d) Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso.
26. Marque a alternativa que a ação NÃO está inserida na atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
a) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde e de assistência social.
b) A execução de ações: de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
c) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
d) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
27. Na década de 1920, começam a se desenvolver no Brasil instituições assistenciais e previdenciárias,
que tinham como característica propiciar benefícios assistenciais. Qual instituição foi oficializada em
1946, num processo marcado pela maior organização do empresariado, tendo suas práticas sociais
caracterizadas pela “ radicalização na sua utilização como instrumento de contraposição à organização
autônoma da classe operária e de luta política anticomunista” ?
a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.
b) Legião Brasileira de Assistência – LBA.
c) Serviço Social da Indústria – SESI.
d) Fundação Leão.
28. A assistência social é uma política pública, dever do Estado e integra o Sistema de Seguridade Social
no Brasil. Quais as demais políticas públicas são também políticas sociais que integram este Sistema?
a) Saúde e previdência social.
b) Previdência social e educação.
c) Saúde e educação.
d) Saúde, educação e previdência social.
29. Qual alternativa NÃO consta elementos relevantes “ para detectar a erosão do Serviço Social
” tradicional” ” :
a) Insuficiência da formação profissional.
b) Subalternidade executiva.
c) Ausência de amadurecimento profissional.
d) Dissincronia com as solicitações contemporâneas.
30. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a colocação em família substituta farseá
mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente.
A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na
modalidade de:
a) Adoção.
b) Tutela.
c) Guarda.
d) Todas as alternativas estão corretas.
31. Marque a alternativa que NÃO constitui infrações disciplinares para o assistente social, conforme
estabelecido no Código de Ética Profissional:
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a) Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social
a que esteja obrigado.
b) Exercer a Profissão quando impedido de fazêlo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não
inscritos ou impedidos.
c) Participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço Social, não esteja inscrita no Conselho Regional.
d) Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e
ampliação da democracia e dos direitos de cidadania.
32. A revisão curricular do Serviço Social, aprovada em Assembléia Geral pela Associação Brasileira de
Ensino de Serviço Social – ABESS no ano de 1996, conforme exigência da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e teve uma concepção............:
a) Fenomenologista.
b) Positivista.
c) Marxista.
d) Existencialista.
33. O surgimento e disseminação das equipes multidisciplinares nas instituições assistenciais
aconteceram (ocorreram) devido:
a) Ao agravamento da questão social, especialmente das condições de saúde da população.
b) A ausência de respostas para as necessidades da população.
c) A necessidade de integração dos diversos serviços à população.
d) As alternativas a e c estão corretas.
34. Qual é o Documento, considerado um dos marcos da reconceituação do Serviço Social no Brasil que
reproduz os postulados tradicionais pautados no neotomismo?
a) Documento do Alto da Boa Vista, de 1979.
b) Documento de Teresópolis de 1971.
c) Documento de Araxá de 1967.
d) Documento de Sumaré, de 1969.
35. Como se chama o Programa que tem em sua equipe médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem,
agente comunitário de saúde; que busca sua expansão nos municípios; que é estratégico para a
reestruturação do sistema de saúde no sentido de ampliar e permitir o acesso da população a rede de
saúde.
a) Programa Saúde Básica da Criança e do Adolescente.
b) Programa Saúde da Família.
c) Sistema Único da Saúde.
d) Programa de Saúde Familiar.
36. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras Legislações em vigor, marque a
alternativa INCORRETA quanto ao Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho:
a) É proibido qualquer trabalho a menores de quinze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
b) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em
entidade governamental ou nãogovernamental, é vedado trabalho realizado em horários e locais que não
permitam a frequência à escola.
c) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.
d) A formação técnicoprofissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência
obrigatória ao ensino regular; atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; horário especial para
o exercício das atividades.
37. A fenomenologia, uma das vertentes do Serviço Social, surge como insumo para:
a) Reelaboração teórica e prática da profissão.
b) Elaboração teórica da profissão.
c) Reelaboração científica dos profissionais de Serviço Social.
d) As alternativas a e c estão corretas.
38. O instrumento que determina parâmetros para o exercício profissional, com sanções e normas,
direitos e deveres consubstanciando a identidade profissional frente à sociedade, é:
a) Lei orgânica da assistência social.
b) Código de Ética Profissional.
c) Constituição Federal.
d) Metodologia do Serviço Social.
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39. Junto com o processo de institucionalização do Serviço Social, houve o processo de
desenvolvimento das entidades assistenciais no Brasil, que passaram a realizar diversas práticas
sociais, dentre elas, a distribuição de auxílios. Essa distribuição de auxílios possibilitava:
a) Crescimento da população em situação de miserabilidade.
b) Consciência política dos seus usuários.
c) Desenvolvimento das políticas sociais.
d) Subordinação e controle de seus beneficiários.
40. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, de 13 de julho de 1990, regulamenta o Artigo 227 da
Constituição Federal, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e é:
a) Um Decreto Federal.
b) Uma Lei Federal.
c) O Projeto éticopolítico do assistente social.
d) Um Projeto de Lei.
RASCUNHO
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