ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

PROCESSO SELETIVO
PROVA PARA CARGO DE:

ASSIST.SOCIAL-CRAS
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 14 questões ESPECÍFICAS
- 06 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/01/2010, no final da tarde.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Processo
Seletivo nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO de 26/11/2010.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 10 de Janeiro de 2010.

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL
01 – Ela tem sido analisada por diversos autores
contemporâneos (NETTO, IAMAMOTO,YAZBEK) como
sendo a base de fundamentação do exercício profissional
do assistente social na sociedade, cujas múltiplas
expressões são alvo deste exercício profissional. Estamos
nos referindo a
A) Questão Social.
B) Política Social.
C) Instituição social.
D) Assistência social.
E) Necessidade social.
02 - A política de assistência social, reconhecida como
direito social e dever estatal pela Constituição de 1988 e
pela lei Orgânica de assistência (LOAS), vem sendo
regulamentada intensivamente pelo Governo Federal, com
aprovação do Conselho de Assistência Social (CNAS), por
meio da(o)
A) Política Nacional de assistência Social (PNAS) e
pelo Beneficio de Prestação Continuado (BPC).
B) Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e pelo
Conselho Nacional de Assistência a Criança e ao
Adolescente (CONANDA).
C) Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e os
Centros de Referências de Assistência Social
(CRAS).
D) Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e pela
Política de Assistência ao Idoso (PNI).
E) Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e
pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
03 - A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) atribuem a
Assistência Social as funções básicas de proteção Básica e
Especial, com foco de atuação na
A) matricialidade sócio-familiar.
B) necessidades individuais da população.
C) gestão da pobreza dos indivíduos.
D) na vivência dos grupos sociais subalternizados.
E) na individualização das situações sociais.
04 - Conforme a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS (2004) e a Norma de Operação Básica de
Assistência Social – NOBSUAS (2005), “a Proteção
Social Básica refere-se a ações preventivas, que reforçam a
convivência, socialização, acolhimento e inserção, e
possuem um caráter mais genérico prioritariamente para a
família (...) e destina-se a populações em situação de
vulnerabilidade social” (PNAS p.27). De acordo com o
SUAS, a indicação é que essas ações sócio-assistenciais de
proteção social básica sejam realizadas prioritariamente
pelo(a)
A) Centro de Atendimento Institucional- CAI.
B) Centro de Referência Especial da Assistência Social
– CREAS.
C) Centro de Prestação de Serviço à Comunidade –
CPSC.
D) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.
E) Centro de Serviço de Orientação e Apoio Sóciofamiliar – CSOASF.

05 - Dentre as 06 dimensões interventivas complementares
e indissociáveis dos (as) assistentes sociais previstas nos
parâmetros para a atuação de assistentes sociais na política
de assistência social, destaca-se aquela que socializa
informações e saberes no campo dos direitos, da legislação
social e das políticas publicas. Trata-se da dimensão
A) de gerenciamento, planejamento e execução direta
de bens e serviços a indivíduos, famílias, grupos e
coletividade.
B) pedagógico-interpretativa e socializadora, que
trabalha com os diversos (as) atores (atrizes) e
sujeitos da política: os gestores(as) públicos(as),
dirigentes de entidades prestadoras de serviços,
trabalhadores(as), conselheiros (as) e usuários(as).
C) de abordagens individuais, familiares ou grupais, na
perspectiva de atendimento às necessidades básicas
aos direitos, bens e equipamentos públicos.
D) de realização sistemática de estudos e pesquisa que
revelem as reais condições de vida e demandas da
classe trabalhadora.
E) de intervenção profissional voltada para inserção
nos espaços democráticos de controle social e
construção de estratégias para fomentar a
participação,reivindicação e defesa dos direitos.
06 - O Projeto da Reforma Sanitária, tendo no SUS uma
estratégia, tem como base um Estado democrático de
direito, responsável pelas políticas sociais e,
conseqüentemente, pela Saúde. Dentre os itens I, II, III e
IV abaixo, são fundamentos do Projeto da Reforma
Sanitária a
I) democratização do acesso; a universalização das
ações e a melhoria da qualidade dos serviços
com adoção de um novo modelo assistencial
pautado na integralidade e equidade das ações;
II) democratização das informações; a transparência
no uso de recursos e ações do governo; a
descentralização
com
controle
social
democrático e a interdisciplinaridade nas ações;
III) democratização restrita da saúde como
direito social de todos e dever de um
Estado
mínimo que garante as políticas
sociais e econômicas; visam a redução de
riscos de doença e de outros agravos;
IV) defesa da democracia restrita enquanto
socialização
política
e
da
riqueza
socialmente produzida; posicionamento em
favor da equidade e justiça social que
assegure o acesso aos bens e serviços
relativos as políticas sociais para aqueles
que delas precisar.
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV
II e III
I e II
III e IV
I e III

07 - As dimensões desenvolvidas pelos assistentes sociais
se denominam em:
I) assistencial;
em
equipe;
sócioeducativa;
mobilização; participação;controle social e
investigação.
II) abordagens individuais, familiares ou grupais na
perspectiva de integração social da população;
estudos sistemáticos das necessidades sociais da
população assistida.
III) intervenção coletiva junto a movimentos sociais
na perspectiva da socialização da informação.
IV) planejamento e gestão; assessoria, qualificação e
formação profissional.
Segundo os Parâmetros para a Atuação de Assistentes
Sociais na Saúde, são dimensões desenvolvidas pelos
assistentes sociais na área da saúde apenas os itens
A) I e II
B) I e IV
C) II e III
D) III e IV
E) II e IV
08 - Segundo Costa (2000), os campos de atividades ou
eixos de inserção do trabalho profissional na saúde são: as
ações de caráter emergencial; de educação e informação
em saúde; planejamento e assessoria; e mobilização da
comunidade.
Este
conjunto
de
atividades
é
operacionalizado por meio de núcleos de objetivação do
trabalho profissional, abaixo relacionados.
I)

Levantamento de dados para a caracterização e
identificação das condições socioeconômicas e
sanitárias dos usuários;
II) Interpretação de normas e rotinas, procedimentos
de natureza educativa, como orientações e
encaminhamentos individuais e coletivos;
III) Agenciamento de medidas e iniciativas de
caráter emergencial;
IV) Desenvolvimento
de atividades de apoio
pedagógico e técnico-político junto a
funcionários, aos representantes dos usuários no
sistema e a comunidade de usuários.

Identifique entre esses núcleos de objetivação acima
pontuados, aqueles que têm relação com o campo de
atividades ou eixos de inserção profissional que procedem
a educação e informação em saúde.
A)
B)
C)
D)
E)

II e IV
I e III
I e IV
II e III
I e II

09 - Segundo Netto (1999), o Projeto Ético-Político
Profissional do Serviço Social é constituído por três eixos
a saber:
A) a Lei de Regulamentação da
Profissão (Lei
8662/93); Sistema Único de Assistência Social
SUAS - (2004) e a Política Nacional de assistência
Social - PNAS (2004).
B) o atual Código de Ética Profissional (1993), a Lei de
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e as
novas Diretrizes Curriculares aprovadas pelo
MEC(1996).
C) o atual Código de Ética Profissional (1993); a Lei de
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e a Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS (1993).
D) as novas Diretrizes Curriculares aprovadas pelo
MEC (1996);
o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (1990) e a PNI - Política
Nacional do Idoso (1995).
E) o Sistema Único de Assistência Social - SUAS
(2005), as novas Diretrizes Curriculares aprovadas
pelo MEC(1996); Lei Orgânica da Saúde – LOS
(1991).
10 - Relacionados os quatro itens abaixo:
I) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a matéria
de Serviço Social;;
II) prestar assessoria e consultoria a órgãos da
administração publica e direta, indireta, empresas
privadas e outras entidades;
III) treinamento, avaliação e supervisão direta de
estagiários de Serviço Social;
IV) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares
De acordo com o Art. 4º da Lei 8.662/93, que
Regulamenta a Profissão, constituem-se competências do
Assistente Social às colocadas nos itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
II e IV
II e III
I e III
I e IV

11 - Segundo Iamamoto (2006, p. 97), “as atividades do
assistente social dependem da competência na leitura e
acompanhamento dos processos sociais, assim como no
estabelecimento de relações e vínculos sociais com os
sujeitos sociais junto aos quais atua”. Neste sentido, a
autora enfatiza que o instrumental básico de trabalho deste
profissional é
A) o planejamento.
B) a entrevista.
C) o relatório.
D) o parecer social.
E) a linguagem.

12 - O atual Código de Ética profissional do Assistente
Social (em seu artigo 8º, capítulo II, do título III)
estabelece os deveres do profissional nas suas relações
com as Instituições Empregadoras e outras. Assinale a
opção que apresenta um desses deveres.
A) Dispor de condições de trabalho condignas, sejam
em entidade pública ou privada, de forma a garantir
a qualidade do exercício profissional;
B) Ter acesso a informações institucionais que se
relacionem aos programas e políticas sociais, e
sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições
profissionais.
C) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e
programas da instituição em que trabalha, quando os
mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes
desse Código, mobilizando, inclusive, o Conselho
Regional, caso se faça necessário.
D) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos
locais de trabalho do profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional, como em
relação às decisões quanto às políticas institucionais.
E) Ser conveniente com falhas éticas de acordo com os
princípios deste Código e com erros técnicos
praticados por Assistente Social e qualquer outro
profissional.
13 - Segundo Iamamoto (2006), as atividades do trabalho
especializado
do
assistente
social
encontra-se
intrinsicamente associadas à sua formação
A) político-ideológica, técnico-burocrático e teóricometodológica.
B) sócio-histórica, ético-política e investigativa;
C) teórico-metodológica, investigativo-formativa e
técnico-profissional.
D) ético-politico, teórico-ideológico e investigativo.
E) teórico-metodológica, técnico-profissional e éticopolitíca.
14 - Para Iamamoto (2006), o trabalho do assistente social
situa-se predominantemente no campo
A) político-ideológico.
B) sócio-político.
C) econômico-social.
D) técnico-burocrático.
E) social-democrático.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte:
A noção dos Direitos Humanos está totalmente
ligada ao contexto de cada época. Quando não havia
escrita e a fala humana ainda se estruturava com sons
guturais, primitivos, os “direitos humanos” eram
inexistentes como conceito e como prática: a luta pela
sobrevivência era bruta, dura, e favorecia os mais fortes. E
assim foi, durante séculos.
O princípio cristão do amor ao próximo, nesse
processo, representou uma revolução cultural, uma radical
novidade (o que não impediu que seu arauto terminasse
condenado à morte, e morte na cruz, a mais terrível!). Mas
a idéia mais elaborada, doutrinária, dos seres humanos
como iguais e, portanto, com os mesmos direitos, é um
resultado da luta da burguesia contra o obscurantismo dos
senhores feudais e da aristocracia absolutista. Já na
Declaração de Independência Norte-Americana, de 1776,
os seres humanos eram considerados “naturalmente iguais,
livres e independentes”. Uma novidade!
Essas idéias novas, afirmativas de direitos e de
um original entendimento do humano, foram elaboradas
teoricamente com mais detalhes pela Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa,
lançada em 26 de agosto de 1789. Em síntese, ela reafirma
que “todos os homens são iguais perante a lei” e que “a lei
deve proteger a liberdade pública e individual contra a
opressão daqueles que governam” – o que o Absolutismo
considerava impensável!
(Chico Alencar. Direitos mais humanos. Rio de Janeiro:
Garamond, p. 21, com adaptações.)
15 - Das afirmações seguintes com relação as idéias do
texto:
I – A construção dos Direitos Humanos foi lento e
decorreu da luta da burguesia contra a opressão.
II – A noção de Direitos Humanos é universal e imutável.
III – Os senhores feudais e a aristocracia elaboraram a
doutrina dos Direitos Humanos.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos estão incorretos.
16 - Das afirmações referentes ao texto:
I – Contextualmente, a palavra “humano” (3º parágrafo) é
um substantivo.
II – A palavra “arauto” (2º parágrafo) está sendo utilizada
no texto com o sentido de “portador de mensagens”.
III – A expressão “nesse processo” (2º parágrafo) refere-se
a uma idéia implícita no parágrafo anterior.
A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Estão corretas apenas I e II.
D) Está correta apenas a III.
E) Estão corretas apenas I e III.

17 - Marque a opção em que o fonema /Z/ é representado
pela letra X em todas as palavras.
A) e___ecutante, de___erção, apra___ível
B) resci___ão, ra___oável, ane___ação
C) e___oneração, e___orbitante, e___iguidade
D) e___igibilidade, e___tinto, cláu___ula
E) má___imo, e___clusão, pre___unção
18 - Assinale a alternativa em que o elemento grifado O é
vogal de ligação.
A) faço
B) cerebrozinho
C) opor
D) alunos
E) cartografia
19 - Nas três orações do período seguinte, os predicados
são, respectivamente:
“É possível que cheguemos cansados, mas isso
não impossibilitará a realização do encontro”.
A) nominal / verbo-nominal / verbal
B) nominal / verbal / verbal
C) verbal / verbo-nominal / nominal
D) nominal / nominal / verbal
E) verbo-nominal / verbo-nominal / verbal
20 - Marque a alternativa que preenche corretamente as
lacunas:
“Maria estava __________ irritada e, à
__________ voz, porém com __________ razões, dizia
__________ desaforos”.
A) meia – meia – bastantes – bastante
B) meio – meia – bastantes – bastantes
C) meio – meia – bastante – bastante
D) meia – meia – bastantes – bastantes
E) meia – meia – bastante – bastante

