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ASSISTENTE SOCIAL
INSTRUÇÕES
(Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012 do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Palmeira.)

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.
02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:
a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

CADERNO DE PROVA
04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.
05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

Somente UMA
resposta certa
em cada questão. Leia atentamente e marque a que achar
correta.

FOLHA DE RESPOSTAS
08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.
09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.
10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma
resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.
12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

CERTO
Errado

LEMBRETES IMPORTANTES
13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado
pelo Fiscal de sala.
14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu
início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato
e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo
tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.
20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para você responder às questões de 1 a 5:
Texto I
Dr. House e o positivismo
O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a seguinte regra: deixe de fora as
paixões e as intrigas e busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo. Por essa regra, o
médico, por exemplo, deve concentrar sua atenção exclusivamente na doença, e esta é entendida
como o que se manifesta em um setor do corpo ou do psíquico (o que vale para o advogado, o
engenheiro, o professor, etc.).
O Dr. House* subverte esse princípio de ouro do positivismo: ele potencializa a intriga, a fofoca
e mistura tudo em um caldeirão de emoções no qual ele próprio vive e para onde arrasta toda a sua
equipe e, não raro, uma boa parte do hospital e da família do doente. Ele aposta que o caldeirão que
pesa contra todo o nascimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução objetiva do caso
em questão – e ele não erra nunca.
Por que o Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência? Simples: os médicos que escrevem a série parecem
querer realmente subverter o que se pensa academicamente da medicina ou de outras profissões
liberais. Tendo ou não alguma visão filosófica um pouco mais elaborada – e isso eu não sei –, o fato
é que eles, como escritores que conhecem bem o cotidiano do hospital, puseram na praça um
médico que é um bom investigador de casos e, no entanto, aparentemente não trabalha com o
chamado “método científico” dentro de seus cânones estabelecidos no final do século XIX.
Assim, o Dr. House é um bom exemplo para a filosofia contemporânea, seja pela abordagem
americana, de Rorty, ou pela abordagem alemã, de Habermas (neste caso, ao menos em parte),
pois em ambas o conhecimento é visto como do âmbito da intersubjetividade e não dos polos
sujeito e objeto. House é o médico que potencializa a liberdade para que a interação das pessoas
seja a mais rica possível, e ele aposta que desta situação emergirão boas chances de se chegar a
um diagnóstico verdadeiro.
Paulo Ghiraldelli Jr., filósofo, escritor e professor. 23/06/2010
Disponível em: <http://ghiraldelli.pro.br/2010/06/23/dr-house-o-anti-positivismo/>. Acesso em 15 mai. 2012.

* House é uma série de tevê de investigação, em que o herói é um médico polêmico, irreverente e antissocial que não
confia em ninguém, muito menos em seus pacientes. Dr. House formou uma excelente equipe de excelentes médicos
para diagnosticar doenças em casos misteriosos e já desacreditados. Somente pacientes em estado crítico são
examinados por esse time, sempre disposto a descobrir a causa dos males para salvar vidas, seja através das vias
tradicionais ou fazendo uso de métodos pouco tradicionais.
07 Levando-se em consideração as informações do texto I, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) Dr. House, em seu trabalho, leva em conta também a emoção para solucionar seus casos.
B) Dr. House concentra sua atenção exclusivamente na doença, por isso não erra nunca a solução para os casos que trata.
C) Os autores da série citada no texto são médicos que expressam, por meio de seu personagem, Dr. House, ideias
que questionam a medicina tradicional.
D) Dr. House é um personagem que se utiliza de métodos pouco convencionais para solucionar seus casos.
E) O personagem Dr. House defende a ideia de que um bom diagnóstico pode ser produzido a partir da interação das
pessoas.
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07 Observe o trecho a seguir, extraído do texto I:

Ele aposta que o caldeirão que pesa contra todo o nascimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução
objetiva do caso em questão – e ele não erra nunca.
Levando-se em conta o texto I como um todo, analise
as afirmações a seguir em relação ao trecho acima:
I.
O caldeirão a que se refere o texto acima é um caldeirão de emoções em que House não se envolve.
II.
Dr. House não quer a solução objetiva dos casos que
trata.
III. Para atingir um diagnóstico objetivo, Dr. House incentiva interações de que participam emoções e paixões.
Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) Somente I e II
E) somente II e III
07 Levando-se em conta o texto I, julgue as afirma-

ções a seguir, assinalando (V) para o que for verdadeiro e (F) para o que for falso em relação a ele.
( ) Em “esta é entendida”, no primeiro parágrafo, o pronome “esta” diz respeito à palavra “regra”.
( ) Em “Ele aposta”, no segundo parágrafo, o pronome
“Ele” se refere a “Dr. House”.
( ) Em “e isso eu não sei”, no terceiro parágrafo, o pronome “isso” diz respeito ao fato de os médicos que
escrevem a série terem ou não alguma visão filosófica
um pouco mais elaborada.
( ) Em “neste caso, ao menos em parte”, no último parágrafo, a expressão “neste caso” refere-se à abordagem alemã, de Habermas.
Assinale a sequência correta, de cima para baixo:
A) F – V – V – V
B) V – V – F – F
C) V – F – V – F
D) F – V – F – F
E) V – F – F – V
07 Assinale a frase em que houve uma INCORREÇÃO
ortográfica no(s) elemento(s) destacado(s):
A) O Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência. Por quê?
B) Não se sabe por que o Dr. House não erra, mesmo
fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.
C) Não se sabe o porquê de Dr. House não errar, mesmo
ele fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.
D) Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência, e não se sabe porquê.
E) Talvez Dr. House não erre porque faz tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência.

07 Observe o trecho a seguir:
O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a
seguinte regra: deixe de fora as paixões e as intrigas e
busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo.
Assinale a alternativa em que houve a correta transformação dos verbos para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o mesmo tempo e modo verbais.
A) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixai de fora as paixões e as
intrigas e buscai tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.
B) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e buscas tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.
C) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busca tratar cada caso ou situação de modo
objetivo.
D) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e busques tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.
E) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busque tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

Uma das noções mais importantes de um bom
leitor é a sua capacidade de perceber a relação entre
o sujeito e o predicado. Saber, por exemplo, a que
sujeito um determinado verbo se refere pode ser fundamental para uma boa leitura. Observe os períodos
abaixo:
I.
Em seu conjunto, o patrimônio cultural brasileiro constitui uma importante fonte histórica que, ao ser estudada, pesquisada e interrogada, muitas respostas fornece acerca da nossa identidade cultural.
II.
Por consequência, nem todas as ideias que eclodiram
na Europa e que influenciaram a Revolução Inglesa
do século 17 e a Revolução Francesa do século 18
iam ao encontro das aspirações das elites latino-americanas.
Assinale a alternativa que contém um comentário
correto a respeito dos períodos I e II.
A) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “muitas respostas”.
B) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período
II, é “nem todas as ideias”.
C) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período
II, é “a Revolução Inglesa do século 17 e a Revolução
Francesa do século 18”.
D) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “conjunto”.
E) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “nossa identidade cultural”.
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07 Em cada alternativa, I e II são duas orações que
constituem um mesmo período. Assinale a alternativa
em que a ação expressa pela oração destacada (II) é
anterior à ação expressa pela oração I.
A) Se você o encontrar, diga-lhe que estou esperando
pelo livro.
B) À medida que corria, suava bastante.
C) Se ela decidir partir, eu a encontrarei dentro do
avião.
D) Quando resolvi partir, ela já havia falado com sua
mãe.
E) Assim que eu ler a notícia, vou divulgar para todos.

07 Leia o texto a seguir:
Dois alunos chegam tarde ___ escola e justificam-se ___
professora:
O primeiro aluno diz:
– Acordei tarde, professora! Sonhei que fui ___ Polinésia
e a viagem demorou muito.
O segundo aluno diz:
– E eu fui esperá-lo no aeroporto!

As lacunas da frase acima estarão corretamente
preenchidas, respectivamente, por:
A) a, a, à.
B) a, a, a.
C) à, a, à.
D) a, à, a.
E) à, à, à.

O texto a seguir servirá de base para você responder às questões 9 e 10.
Texto II
CIÊNCIA CARA = BOM INVESTIMENTO
Marcelo Gleiser
Fazer pesquisa é caro, mas vale a pena. Vamos pensar apenas na ciência de base, ou seja, a ciência
que não tem o objetivo imediato de ser “útil” via aplicações tecnológicas ou gerando riqueza, cuja meta é
investigar a natureza. Quanto um país deve investir nesse tipo de pesquisa?
Quando se discute como equilibrar o orçamento da União, é crucial questionar como os fundos vindos
do contribuinte devem ser usados. Afinal, existem necessidades críticas em educação, infraestrutura de
transporte, modernização de hospitais, atendimento médico para milhões de necessitados, etc.
Num ensaio recente na “New York Review of Books”, uma prestigiosa publicação americana, o prêmio
Nobel Steven Weinberg afirma que a solução nunca deve ser tirar dinheiro de áreas necessitadas para
financiar pesquisa de base (ou qualquer outra), mas que, por outro lado, o investimento na pesquisa de
base deveria ser uma opção óbvia para qualquer país que pretende ter uma posição de liderança
internacional.
[...]
Na minha opinião, cortar o fomento à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos de alto custo,
é inadmissível. Um mundo focado no imediato, no pragmático, pode ser eficiente, mas é extremamente
monótono. Imagine um mundo sem as descobertas sensacionais que andam sendo feitas sobre o Cosmo
e os mistérios da matéria; um mundo sem estrelas explodindo, sem galáxias colidindo e buracos negros.
Pior, imagine um mundo sem o que ainda não conhecemos e que nunca poderemos descobrir sem
nossos instrumentos de exploração. Ademais, perderíamos todas as possíveis aplicações das descobertas.
[...].
Folha de São Paulo, 13 mai. 2012.

07 Levando-se em consideração as informações do texto II, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) O autor do texto defende que é necessário cortar o incentivo à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos
de alto custo.
B) O autor do texto, ao defender o seu ponto de vista, reconhece a existência de necessidades críticas em vários setores.
C) Marcelo Gleiser deixa claro que o incentivo à pesquisa é essencial para a possibilidade de novas descobertas que,
por sua vez, poderão gerar possíveis aplicações futuramente.
D) O objetivo principal do autor neste texto é defender a necessidade da existência de pesquisas de base, mesmo
que elas sejam consideradas mais caras.
E) De acordo com Steven Weinberg, caso um país queira assumir uma posição de liderança internacional, é fundamental
que haja o investimento em pesquisa de base.
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07 Levando-se em consideração as informações do
texto II, analise as afirmações a seguir a respeito dele:
I.
Marcelo Gleiser deixa claro que defende uma ciência
que tem o objetivo imediato de ser “útil”, seja via aplicações tecnológicas ou gerando riqueza.
II.
Steven Weinberg, citado por Gleiser, defende que a
solução para a questão da pesquisa deve ser a diminuição dos gastos com áreas necessitadas para financiar pesquisa de base.
III. É possível depreender do texto que Marcelo Gleiser
defende que se a ciência for desenvolvida para focar-se apenas em questões práticas, só apoiando pesquisas que deem resultados imediatos, a ciência será
muito limitada.
Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) somente I e II
E) somente II e III
07 Assinale a alternativa em que houve adequada
correlação entre os tempos e modos verbais:

A)

B)

C)

D)

E)

Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da população, o consumo não importaria tanto, mas se tivéssemos um décimo do consumo, a população não importaria tanto.
Afinal, se tivermos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se tivéssemos
um décimo do consumo, a população não importaria
tanto.
Afinal, se temos apenas um décimo da população, o
consumo não importaria tanto, mas se tivermos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.
Afinal, se teremos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se temos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.
Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da população, o consumo não importará tanto, mas se tivéssemos um décimo do consumo, a população não importaria tanto.

07 Assinale a alternativa em que a mudança de pontuação no período II altera o sentido do período I:
A) I. Ela descobriu num jornal a resposta para todos
os seus problemas.
II. Ela descobriu, num jornal, a resposta para todos
os seus problemas.
B) I. Certo dia ela resolveu partir e abandonar o bando.
II. Certo dia, ela resolveu partir e abandonar o bando.
C) I. Todos acreditam que aos sessenta anos ele ainda
se sente muito jovem.
II. Todos acreditam que, aos sessenta anos, ele ainda
se sente muito jovem.
D) I. Ela não confessou o crime demonstrando sangue-frio.
II. Ela não confessou o crime, demonstrando sangue-frio.
E) I. Naquele momento ela não sabia o que dizer.
II. Naquele momento, ela não sabia o que dizer.
07 Leia o texto a seguir:

“[...] Eu diria que o mais importante não é identificar [no
sentido de classificar], mas tentar explicitar o que é que
tal palavra ou locução está fazendo aí. Especialmente,
que importância tem para a significação. Com quais outras
palavras ou expressões está relacionada? Se mudasse de
lugar, provocaria uma mudança de sentido? [...]”
(POSSENTI, Sírio. A cor da língua e outras croniquinhas de
linguista. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2001.
Fragmento.)

No fragmento acima, em seu comentário sobre a prática escolar, Sírio Possenti cita o caso de expressões
ou palavras que criam mudança de sentido quando
mudam de lugar na frase. Assinale a alternativa em
que a frase é ambígua em função do posicionamento
da palavra “ontem”:
A) Ontem o chefe disse que ia viajar.
B) O chefe ontem disse que ia viajar.
C) O chefe disse ontem que ia viajar.
D) O chefe disse que ontem ia viajar.
E) O chefe disse que ia viajar ontem.
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07 Leia a piada a seguir:

A moça toca a campainha e, quando a dona da casa abre
a porta, pergunta:
– É daqui que pediram uma empregada que durma no
emprego?
– Sim.
– Então, por favor, mostre-me ONDE fica a cama. Estou
morrendo de sono...
A palavra “onde”, na última fala, refere-se a uma ideia de
lugar e está, portanto, adequadamente empregada, de
acordo com a norma culta. No trecho a seguir, a palavra
“onde” foi mal empregada. Observe:
Versos, anedotas, provérbios, pilhérias, em todas as
línguas do mundo, tornam a sogra objeto de ridículo feroz
[...]. Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ONDE a sogra não seja tema de perversidade e raiva constantes.
Assinale a alternativa em que a última oração foi modificada, ficando de acordo com a norma culta de
linguagem:
A) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos QUE a sogra não seja tema de perversidade e raiva constantes.
B) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos CUJA a sogra não seja tema de perversidade e raiva constantes.
C) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos COM O QUAL a sogra não seja tema
de perversidade e raiva constantes.
D) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ENTRE OS QUAIS a sogra não seja
tema de perversidade e raiva constantes.
E) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos AONDE a sogra não seja tema de
perversidade e raiva constantes.
07 Assinale a alternativa que contém um par de palavras cuja acentuação pode ser justificada de acordo
com a mesma regra:
A) anéis, paletó.
B) história, árdua.
C) ônus, ônibus.
D) período, conteúdo.
E) ônix, árvore.
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INFORMÁTICA
16 Considerando a figura abaixo, que mostra uma janela do Windows Explorer, marque verdadeiro (V) ou
falso (F) para as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo:

(
(
(
(

)
)
)
)

Para auxiliar na seleção aleatória dos arquivos, foi usada a tecla Ctrl pressionada.
O programa Windows Explorer é responsável pela organização e manipulação de arquivos e pastas.
Para excluir os arquivos selecionados sem enviá-los para a lixeira, pode-se usar a tecla Delete.
Para copiar os arquivos selecionados para a pasta Documentos, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em
um dos arquivos selecionados, manter o botão pressionado e arrastar os arquivos até a pasta Documentos.
( ) Um nome de arquivo pode conter qualquer um dos seguintes caracteres: \ / : * ? “ < > |
A) F – F – V – V – V
B) V – V – V – V – F
C) V – V – F – V – F
D) F – V – F – V – V
E) F – V – V – V – F
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17 Considerando a figura abaixo, que mostra o Painel de Controle do Windows 7, assinale a alternativa
INCORRETA:

A)
B)
C)
D)
E)

A opção “Desinstalar um programa” também serve para alterar um programa instalado no Windows.
Para definir a hora e a data, escolhe a opção “Relógio, Idioma e Região” e em seguida a opção “Definir a hora e a
data”.
Para verificar se o computador está conectado na Internet, basta clicar na opção “Verificar o status do computador”.
Para alterar a senha do Windows, basta clicar na opção “Contas de Usuário e Segurança Familiar” e em seguida
clicar na opção “Alterar senha do Windows”.
Para visualizar os dispositivos instalados no Windows, basta clicar na opção “Exibir impressoras e dispositivos”.
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18 A figura abaixo ilustra uma janela do Excel 2003 em processo de edição. Com relação a essa figura,
assinale a alternativa correta:

A)

A célula B8 foi preenchida automaticamente com 07/01/2012 após ser dado um clique duplo no pequeno quadrado
localizado no canto direito da seleção.

B)

A opção

C)

Para centralizar o conteúdo da célula B1, basta selecionar a célula B1 e em seguida clicar na opção

D)

A opção

E)

De acordo com a figura, para somar as quantidades, basta clicar na opção
ENTER.

serve para abrir um arquivo que está armazenado no computador.

serve para alterar a cor da fonte.

e em seguida pressionar a tecla
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19 Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Internet Explorer 8, analise as proposições
e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I.

A opção

serve para apresentar a página inicial do navegador, conhecida como Home.

II.

Para adicionar uma página aos favoritos, basta clicar na opção

III.

“Adicionar a Favoritos...” e pressionar ENTER.
Ao pressionar a tecla F5, a página que está sendo exibida é atualizada.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II e III são corretas.
Apenas I e II são corretas.
Apenas I e III são corretas.
I, II e III são corretas.
Apenas III é correta.

e em seguida escolher a opção
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20 Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Word 2003, assinale a alternativa correta:

A)

Clicando apenas uma vez na opção

, todas as ações serão desfeitas.

B)
C)
D)

A opção
da barra se status, quando habilitada, indica que o modo de sobrescrever está ativado.
Quando aparece o termo (Visualização) entre parênteses na barra de títulos do documento que está sendo editado,
significa que foi escolhido a opção Imprimir... do menu Arquivo.
Para aplicar a formatação a apenas uma palavra, há a necessidade de seleção desta palavra.

E)

A opção

serve para abrir um novo documento em branco.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 Com base na Lei Federal n.º 8.742 – Lei Orgânica
da Assistência Social, analise as proposições abaixo
e, em seguida, assinale a alternativa correta:
I.
A igualdade de direitos no acesso ao atendimento,
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais é
um dos princípios que regem a assistência social.
II.
Cabe exclusivamente ao Governo Federal efetuar o
pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
III. Compete exclusivamente ao Presidente da República
aprovar a Política Nacional de Assistência Social.
IV. O benefício de prestação continuada é a garantia de
1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais
e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.
A) Apenas I está correta.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) I, II, III e IV estão corretas.
D) Apenas I e IV estão corretas.
E) Apenas II e IV estão corretas.
22 Com base na Resolução n.º 145 – Política Nacional de Assistência Social, de 15 de outubro de 2004,
analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

A Política Nacional de Assistência Social rege-se
pelos seguintes princípios democráticos _______________:
I.
Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica;
II.
Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas;
III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade;
IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais;
V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas
e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua
concessão.
A) Apenas I, II, III e V são corretas.
B) I, II, III, IV e V são corretas.
C) Apenas II, III e V são corretas.
D) Apenas IV e V são corretas.
E) Apenas II, III, IV e V são corretas.

23

Conforme a Resolução n.º 145 – Política Nacional
de Assistência Social, de 15 de outubro de 2004, constitui o público usuário da política de Assistência Social
cidadãos e grupos que se encontram em situações
de vulnerabilidade e riscos. Correlacione a segunda
coluna de acordo com a primeira, conforme os usuários que constituem o público das Políticas de Assistência Social.
1. É público das Políticas.
2. Não é público das Políticas.
( ) cidadão com desvantagem pessoal resultante de
deficiências.
( ) cidadão usuário de substâncias psicoativas.
( ) grupo de cidadãos associados ao Sindicato dos Bancários.
( ) cidadão com inserção precária ou não inserção no
mercado de trabalho formal e informal.
( ) grupo de militares em ação na selva amazônica.
A) 1 – 1 – 2 – 1 – 2
B) 2 – 1 – 2 – 1 – 2
C) 1 – 1 – 1 – 2 – 1
D) 1 – 2 – 2 – 1 – 2
E) 1 – 1 – 2 – 1 – 1
24 Com base na Lei n.º 8.069 – Estatuto da Criança
e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, analise as
proposições abaixo a respeito da guarda e, em seguida, assinale a alternativa correta:
I.
A guarda confere à criança ou adolescente a condição
de dependente, para todos os fins e efeitos de direito,
inclusive previdenciários.
II.
Após a guarda ser instituída, ela não poderá mais ser
revogada.
III. O poder público estimulará, por meio de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento
preferencialmente institucional, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio
familiar.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) Apenas I está correta.
D) Apenas II está correta.
E) Apenas III está correta.
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25 Com base na Lei n.º 10.741 – Estatuto do Idoso,
de 1.º de outubro de 2003, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Aos idosos não é assegurado o direito de optar pelo
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, cabendo tal função aos familiares; ao curador,
quando o idoso for interditado; ou ao médico, quando
ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo
hábil para consulta a curador ou familiar.
B) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
C) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de
políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
D) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade
competente qualquer forma de violação ao Estatuto
do Idoso que tenha testemunhado ou de que tenha
conhecimento.
E) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária.

26 Para que o acesso e a permanência no Ensino
Fundamental sejam direitos de todos, inclusive para
os que a ele não tiveram acesso na idade própria, a
Lei n.º 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente –
prevê:
A) redução da jornada de trabalho para seis horas, para
que os alunos possam frequentar a escola.
B) um salário mínimo para os alunos desempregados.
C) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
D) oferta de ensino noturno regular, somente aos alunos
entre 15 e 21 anos.
E) oferta de estabelecimentos de ensino a no máximo
dois quilômetros da residência de cada aluno.
27 Segundo a Lei n.º 10.741 – Estatuto do Idoso, de
1 de outubro de 2003, a assistência social aos idosos
será prestada de forma articulada, conforme os
princípios e diretrizes previstos:
A) na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política
Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e nas
demais normas pertinentes.
B) na Lei Orgânica do Município, na Política Nacional
do Idoso, no Sistema Único de Saúde e nas demais
normas pertinentes.
C) no Instituto Nacional de Previdência e Assistência
Social e na Política Nacional do Idoso.
D) no Sistema Único de Assistência Social Municipal e
no Sistema Único de Saúde.
E) na Política Nacional de Saúde do Idoso e no Conselho
Estadual de Assistência Social.

28 Segundo o artigo 19, Capítulo III, da Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS, compete ao órgão da
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social:
I.
Coordenar e articular as ações no campo da assistência social.
II.
Aprovar a Política Nacional de Assistência Social.
III. Propor os critérios de transferência dos recursos de
que trata esta Lei.
IV. Conceder atestado de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência
social.
V. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da
assistência social em conjunto com as demais áreas
da Seguridade Social.
Quais são corretas?
A) Apenas I e II
B) Apenas I, III e V
C) Apenas II e IV
D) Apenas I, II e III
E) Apenas IV e V
29 Correlacione a primeira coluna com a segunda:
(1) Programa
(2) Projeto
(3) Plano
(4) Indicadores
(5) Serviços
( ) São estruturas operacionais organizadas para desenvolver atenções específicas a segmentos de população ou grupos especiais.
( ) É um empreendimento planejado, que consiste num
conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentre
dos limites de um orçamento e de um período de
tempo dados.
( ) É um conjunto de projetos que perseguem os mesmos
objetivos, guardando estreita relação entre os mesmos.
( ) É a soma dos programas que têm objetivos comuns.
É considerado um instrumento normativo e político,
delineando decisões de caráter mais geral, amplo.
( ) São os aspectos observáveis de determinados fenômenos. São estabelecidos a partir da seleção de aspectos observáveis/dimensões que expressem o
objetivo.
A) 3 – 2 – 5 – 4 – 1
B) 5 – 2 – 1 – 3 – 4
C) 5 – 3 – 1 – 2 – 4
D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5
E) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
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30 O Serviço Social é uma profissão interventiva,
socialmente construída, inserida na divisão sociotécnica do trabalho. O assistente social tem a tarefa de
responder com competência às demandas sociais
apresentadas no seu cotidiano profissional, pois a natureza interventiva da profissão exige dos profissionais a utilização de instrumentos e técnicas articulados com as dimensões teórica, ética e política. Em
relação aos instrumentais técnico-operativos do Serviço Social, é incorreto afirmar que:
A) A entrevista é uma abordagem que possibilita a escuta
social e o acolhimento. O assistente social deve primar
pela escuta sem julgamentos, pela compreensão e
reflexão em relação aos encaminhamentos, sempre
numa atitude de respeito à pessoa usuária.
B) A visita domiciliar é um instrumento muito importante
para conhecer a realidade, pois permite a aproximação
com o cotidiano dos sujeitos.
C) Os assistentes sociais, no seu espaço de trabalho,
detêm inúmeras informações e conhecimentos sobre
os usuários com os quais intervêm. A pesquisa é instrumento que possibilita conhecer, explorar e sistematizar os dados, com consequente produção de conhecimento sobre a realidade.
D) Segundo Faleiros (1999), o trabalho em redes fomenta
os meios para a superação do sentimento de impotência frente às condições de trabalho colocadas para
os assistentes sociais, e também combate a onipotência de acreditar que o Serviço Social, enquanto
profissão, tem condições de mudar tudo. Uma intervenção em rede reduz a autonomia dos sujeitos
envolvidos, limitando-se a ação individual do profissional.
E) A elaboração de relatórios é função dos assistentes
socias. Esses “são administradores de vidas”. Muitas
vezes têm extrema responsabilidade por encaminhamentos errôneos decorrentes da falta de estudo e de
apontamentos de dados cruciais. Muitos dados resultantes de um estudo minucioso e bem fundamentado são essenciais para posteriores encaminhamentos.

31 Segundo Iamamoto (2004) o estágio supervisionado é caracterizado como atividade curricular obrigratória, que se configura a partir da inserção do aluno
no espaço sócio-ocupacional, tendo em vista a sua
capacitação para o trabalho profissional. Nesse sentido, é incorreto afirmar que o estágio supervisionado
pressupõe:
A) Supervisão sistemática por parte de um assistente
social da entidade.
B) Acompanhamento de um professor de Serviço Social
a quem cumpre a supervisão acadêmica.
C) Ao supervisor de campo cabe o acompanhamento, a
reflexão e o apoio à sistematização das atividades
realizadas pelo discente.
D) A abertura de campos de estágio deve considerar critérios específicos como, a existência de um assistente social responsável no campo, a exigência de
um plano de trabalho do Serviço Social na instituição,
a qualidade do trabalho desenvolvido e possibilidade
de enriquecimento profissional do discente.
E) A supervisão de campo pode ocorrer direta ou indiretamente, dependendo da dinâmica institucional.

32 As competências do Assistente Social expressam
a capacidade que o Assistente Social tem para avaliar
e julgar um determinado assunto, sendo que a capacidade apreciativa e resolutiva das questões que se
manifestam no âmbito profissional dizem respeito à
capacitação dos sujeitos profissionais. Com base nesta
assertiva, assinale a alternativa correta, que constitui as atribuições privativas do Assistente Social, conforme estabelece a Lei n.º 8.662/93 (Lei Orgânica de
Assistência Social):
A) Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social e também de outras áreas
de conhecimento, facilitando assim a construção de
práticas multidisciplinares;
B) Preservar o estímulo ao trabalho e a contribuição social;
C) Adotar estratégias de articulação com órgãos ou entidades públicos ou privados, para garantir a efetividade
dos planos, programas e projetos na área de Serviço
Social;
D) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na
área de Serviço Social;
E) 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.
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33 Enquanto processo racional, o planejamento se
organiza por operações complexas e interligadas em
um processo dinâmico e contínuo. Estas operações
são definidas, segundo Ferreira (1965), como sendo
as seguintes: de reflexão, de decisão, de ação e de
retomada de reflexão. Com base nestas assertivas,
analise as proposições abaixo, marcando (V) para
verdadeiro e (F) para falso:
( ) Reflexão – diz respeito ao conhecimento de dados, à
análise e estudo de alternativas, à superação e reconstrução de conceitos e técnicas de diversas disciplinas relacionadas com a explicação e quantificação
dos fatos sociais.
( ) Decisão – indica o conjunto de ações que viabilizarão
a execução do processo.
( ) Ação – representa os objetivos finais, as metas a
serem alcançadas.
( ) Retomada da reflexão – é a fase de crítica dos processos e dos efeitos da ação planejada, com objetivo de fundamentar as ações posteriores do planejamento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:
A) V – V – F – V
B) F – V – V – V
C) V – V – F – F
D) V – F – F – V
E) V – F – V – F
34 Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:
De acordo com Baptista (2000), o termo planejamento, pela perspectiva de sua dimensão lógico-racional,
refere-se ao processo permanente e metódico de abordagem racional e científica de questões que se colocam
no mundo social. Enquanto o processo permanente supõe
ação contínua sobre um conjunto dinâmico de situações
em um determinado momento histórico. O processo metódico de abordagem racional e científica supõe uma _____.
A) sequência de atos decisórios, ordenados em momentos definidos e baseados em conhecimentos teóricos,
científicos e técnicos.
B) sequência de matriz de relações, em que prescindem
as variáveis dependentes das variáveis independentes.
C) sequência do roteiro de análise de plano.
D) sequência de retomada do processo caracterizada
pelo momento em que são delineadas novas políticas.
E) sequência de avaliações sobre as questões vistas
como uma totalidade parcial integrada à totalidade
mais ampla.

35 Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:

No planejamento, o profissional através de sucessivas
aproximações apreende o real e suas determinações e o
constrói e reconstrói num determinado momento histórico.
Na medida em que a realidade social que lhe é posta como
desafio é uma realidade dinâmica, não terá o profissional
um determinado momento, no qual poderá afirmar ter perfeitamente delineado e delimitado ___________________.
A) o estabelecimento de prioridades.
B) o estudo de situação.
C) o objeto da intervenção.
D) o levantamento de hipóteses preliminares.
E) o conhecimento teórico e técnico-científico da questão.

36 Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:
O Serviço Social, ao longo dos seus 70 anos, vem
buscando definir claramente e consolidar suas atribuições
e competências. O cumprimento destas, segundo a Lei
n.º 8.662/93, exige do assistente social tornar a pesquisa
um elemento constitutivo de seu trabalho profissional,
como pré-condição do exercício profissional competente e
qualificado. Assim, faz-se necessário não apenas coordenar e executar políticas sociais, projetos e programas,
mas também avaliá-los, coordenar pesquisas, realizar vistoria, perícias e laudos, emitir parecer técnico, entre outras.
Desta forma, reconhece e enfatiza a __________________.
A) natureza investigativa das competências profissionais.
B) natureza conservadora das competências profissionais.
C) natureza interpretativa das competências profissionais.
D) natureza participativa das competências profissionais.
E) natureza passiva das competências profissionais.
37 Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:

Utilizado no meio judiciário como um elemento de
‘prova’, com a finalidade de dar suporte à decisão judicial,
a partir de uma determinada área de conhecimento,este
elemento possui uma estrutura que geralmente se constitui:
por uma introdução, uma identificação, uma metodologia que deixa clara a especificidade da profissão e os objetivos de estudo, um relato analítico da construção histórica da questão estudada e uma conclusão, que expresse
o posicionamento frente à questão em estudo. Esta é a
definição da autora (FÁVERO, 2003), que se refere ______.
A) ao Laudo Social.
B) à Perícia Social.
C) ao Estudo Social.
D) à Pesquisa Social.
E) à Investigação Social.
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38 Não se pode deixar de considerar, como afirma
Iamamoto (1998), que a questão social explica a necessidade das políticas sociais no âmbito das relações
entre as classes e o Estado, mas as políticas sociais,
por si, não explicam a questão social. Com base nesta
citação, assinale a resposta correta, sobre a explicação da questão social:
A) A questão social é um fato social, um fenômeno social
que não está relacionado à forma como a sociedade
produz e reproduz as relações sociais.
B) Decifrar a questão social é compreender a subordinação do social em prol do capital financeiro, sendo
que esta subordinação contribui para o desenvolvimento da legitimidade universalista dos direitos.
C) É um campo de intervenção do Assistente Social,
numa luta de enfrentamento do projeto neoliberal, fundamentado no ideário conservador.
D) A questão social requisita intervenções sistemáticas
na forma de políticas sociais, principalmente da sociedade civil que atua num processo desvinculado ao
Estado.
E) Decifrar a questão social exige, além de passar pela
compreensão da gênese das desigualdades sociais,
demonstrar as particulares formas de lutas, resistência
material e simbólica acionadas pelos indivíduos sociais à questão social.
39 Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:
Conforme estabelece o artigo 19 da Lei n.º 10.741/
03, do Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto
de notIficação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos
seguintes órgãos: _______________________________.
A) Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso;
Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do
Idoso e a Defensoria Pública da União.
B) Autoridade policial; Ministério Público; Conselho
Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso e
Conselho Nacional do Idoso.
C) Autoridade Policial; Secretaria Especial dos Direitos
Humanos; Conselho Municipal do Idoso; Conselho
Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso.
D) Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ministério
Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho
Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso.
E) Defensoria Pública da União; Autoridade Policial;
Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do
Idoso e Conselho Nacional do Idoso.

40 Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS),
às Políticas de Seguridade e Previdência Social e à
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), julgue
os próximos itens:
I.
No que diz respeito ao atendimento e ao internamento
domiciliar, da Lei n.º 8.080/90, do Sistema Único de
Saúde, estabelece que nesta modalidade de assistência, incluem-se, principalmente, os procedimentos
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
II.
Na perspectiva da seguridade social, não se pode
compreender em sua totalidade sem entender sua
relação com a política econômica. A redução dos direitos, a restrição dos espaços democráticos de controle
democrático e as contenções dos recursos têm íntima
relação com a política econômica, que engole parte
significativa do orçamento da seguridade social.
III. Em análise sobre a Seguridade Social no Brasil, conforme BOSCHETTI; SALVADOR, 2003, existe um
desmonte da desconfiguração dos direitos previstos
constitucionalmente, estes não foram nem uniformizados e nem universalizados. Com as diversas contrarreformas, como a da previdência de 1998, 2002 e
2003, restringiram direitos, reforçaram a lógica do seguro, reduziram o valor dos benefícios, abriram caminho para privatização e expansão dos planos privados
para os fundos de pensão, e ainda, ampliaram o tempo de trabalho e de contribuição para obtenção da
aposentadoria.
IV. No âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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