PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ (RS)

PORTUGUÊS
Considere a charge abaixo para responder as questões 01, 02
e 03:

C) Ímã, mármore, armazém
D) Album, céu, chapéu
E) Odontologo, vôo, saúde
05. Todos os enunciados abaixo correspondem a orações
subordinadas substantivas, EXCETO:
A) Espero sinceramente isto: que vocês não faltem
mais.
B) Desejo que ela volte.
C) Gostaria de que todos me apoiassem.
D) Tenho medo de que esses assessores me traiam.
E) Os jogadores que foram convocados apresentaramse ontem.
06. Analise, sistematicamente, o enunciado abaixo e responda:

Leccapiatti – No coração da cidade

Fonte: http://chargedodiemer.blogspot.com/2009

01. O processo ambíguo presente na charge é característica
predominante da função:
A)
B)
C)
D)
E)

Fática
Conativa
Referencial
Metalinguística
Emotiva

02. Quanto ao aspecto cômico da charge, analise os itens
abaixo e assinale a ÚNICA alternativa correta.
A instauração do processo de ambiguidade motivouse ironicamente pelo personagem cavalo.
II. Há um diálogo direto entre o cavalo e o homem.
III. Há uma insinuação passiva por parte de um dos personagens pela inversão de valores.
IV. O discurso do personagem homem ventila à hipótese
de que o mesmo encontra-se embriagado.

A expressão supracitada corresponde a um slogan de um
restaurante da capital Aracaju. Nela é possível identificar:
A)
B)
C)
D)
E)

uma relação de antítese
uma postura onomatopéica
a presença de anáfora
um processo metonímico
um caráter metafórico

Considere a imagem abaixo para responder a questão 07.

I.

Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

todas as proposições
apenas a proposição I
apenas as proposições I, II e III
apenas as proposições I, III e IV
apenas as proposições II e IV

03. Na expressão “Mas, báh! Cadê meu cavalo???” podemos
inferir que:
I. Ocorre uma variação linguística regional;
II. Há o registro de uma linguagem coloquial;
III. Existe o registro de uma inadequação ortográfica.

07. A imagem acima apresenta algumas inadequações perante
a norma padrão. Entre elas podemos destacar:
I. Inversão de termos na frase.
II. Uso inoportuno do acento agudo;
III. Uso da letra “Z” no lugar de “S” representando o
mesmo fonema;
Está(ao) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.

Considere a imagem abaixo e responda as questões 08 e 09.

Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

apenas a proposição I;
apenas as proposições I e II;
apenas as proposições II e III;
apenas a proposição III;
todas as proposições.

04. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
A) Orgão Lápis, médico
B) Cáries, Virus, infância
ASSISTENTE SOCIAL
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08. O verbo sorrir da forma como se encontra grafado no
texto ilustrado acima, pode ser conjugado:
A) no presente do subjuntivo, apenas;
B) no pretérito imperfeito do modo indicativo e no presente do modo subjuntivo, apenas;
C) no imperativo afirmativo, apenas;
D) no pretérito imperfeito do modo indicativo, apenas;
E) no pretérito imperfeito do modo indicativo, no presente do modo subjuntivo e no imperativo afirmativo.
09. Ainda sobre o texto ilustrado, assinale a ÚNICA alternativa INCORRETA.
A) O texto registra a presença de um sujeito determinado.
B) O texto registra um sujeito composto.
C) Há o registro de um verbo nominal no gerúndio.
D) “Filmado” tem valor adjetivo.
E) O texto registra a presença de um verbo de ligação
grafado com a ausência de acentuação gráfica.
10. Ainda sobre adequações ortográficas, assinale a ÚNICA
alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme
a norma padrão.
A)
B)
C)
D)
E)

paletó, ponteagudo, requisito
análize, enxadrista, roraimense
insosso, insensatez, sensual
lixeiro, insersão, rochoso
flecha, frizo, camurça

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal
Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

Gilmar Ferreira Mendes
Joaquim Barbosa
Ellen Gracie Northfleet
Marco Aurélio Mendes de Faria Mello
Antonio Cezar Peluso

12. Todas as alternativas abaixo contribuem, gravemente,
para o aquecimento global, exceto:
A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da
temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo,
principalmente em florestas de países tropicais (Brasil, países africanos), a tendência é aumentar cada
vez mais as regiões desérticas em nosso planeta;
B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da
temperatura no mundo, está em curso o derretimento
das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas
dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas;
C) Aumento de poços artesianos: com o número de poços artesianos em crescimento acelerado, tem se verificado uma intensa onda de infiltrações entre as rochas sedimentares, provocando uma rachadura nas
áreas próximas as barragens e barreiras, causando
risco às áreas residenciais envolvidas.
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D) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem
sofrido com as ondas de calor. No verão europeu,
por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de
calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças.
E) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento
da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando estes tipos de catástrofes climáticas;
13. Leia o texto abaixo:
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção(...)
O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer
que não falei de flores, que ve4m sendo veiculada inúmeras
vezes pela mídia televisiva brasileira fazendo alusão ao período da Ditadura Militar. Esta letra pertence a um lendário
brasileiro que foi perseguido durante a Ditadura Militar. Marque a alternativa que traz o autor desta música.
A)
B)
C)
D)
E)

Geraldo Azevedo
Geraldo Vandré
Zé Ramalho
Chico César
João Gilberto

14. Mais um ministro do Governo de Dilma Rousseff pediu
demissão depois de a imprensa ter denunciado irregularidades
com dinheiro público, tornando-se o quinto ministro a deixar
a pasta na gestão da Presidente Dilma. Desta vez foi o Ministro Pedro Novais que estava a frente do Ministério:
A)
B)
C)
D)
E)

das Minas e Energia;
da Educação;
da Saúde;
da Integração Nacional;
do Turismo.

15. Recentemente, o Consórcio Inframérica, formado pelo
grupo Engevix e pelo argentino Corporación America, apresentou proposta de R$ 170 milhões e venceu, em disputa
acirrada, o leilão que concedeu ao grupo o direito de construir, manter e explorar um aeroporto brasileiro. Trata-se do
primeiro aeroporto que será administrado pela iniciativa privada. Assinale, entre as alternativas abaixo, o aeroporto de foi
leiloado pelo grupo Engevix e pelo argentino Corporación
America:
A) Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo
B) Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek de
Brasília
C) Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante do Rio Grande do Norte
D) Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo
Magalhães de Salvador
E) Aeroporto Internacional de Viracopos de Campinas
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16. Segundo o Artigo 2° da Seção I é vedado ao município de
Ivorá instituir imposto sobre:
I.
II.
III.
IV.

o patrimônio;
a renda ou os serviços da UNIÃO;
os templos de qualquer culto;
as empresas que contribuem para o crescimento do
município;
V. estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza.
Está incorreto o item:
A)
B)
C)
D)
E)

I
II
III
IV
V

17. Todas as alternativas abaixo são deveres do município de
Ivorá que diz respeito ao seu interesse e bem estar da população, exceto:
A) suplementar a legislação Estadual e Federal, no que
couber;
B) tornar público todas as ações do prefeito em mandato;
C) fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
D) planejar o uso do terreno em seu território, especialmente em sua zona urbana;
E) tornar obrigatório o uso da estação rodoviária, quando houver.
18. Segundo o Artigo 21 da Lei Orgânica do município de
Ivorá a soberania popular será exercida por, exceto:
A)
B)
C)
D)

plesbicito;
referendo;
iniciativa popular;
participação direta ou através de entidades que representativas na co-gestão da administração ou do
órgão público e na fiscalização dos serviços e contas
municipais;
E) através do voto indireto.
19. O Artigo 29 da Lei Orgânica do município de Ivorá afirma que:
A) A investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargos em comissão, declaradas em lei de livre
nomeação e exoneração;
B) Os cargos, empregos e funções públicas municipais
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
C) A Lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão;
D) É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;
E) O direito de greve será exercido nos termos e limites
definidos em Lei Federal.
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20. O Artigo 36 da Lei Orgânica do município de Ivorá afirma que É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:
I. a de dois cargos de professor;
II. a de um cargo de professor com outro técnico e científico;
III. a de um cargos de professor de uma de auxiliar em
qualquer parte administrativa;
IV. a de dois cargos privativos de médico.
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II;
I e III;
I e IV;
I, II e III;
I, II e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Os instrumentais operativos do Serviço Social são entendidos como um conjunto articulado de técnicas que permitem
a operacionalização da ação profissional. Nas ações profissionais, articulam-se, dinamicamente, três eixos de fundamental importância, quais sejam:
A) o eixo valorativo, o eixo finalização e o eixo político.
B) o eixo teórico, o eixo metodológico e o eixo operativo.
C) o eixo quantitativo, o eixo metodológico e o eixo
operativo.
D) o eixo operativo, o eixo moralizador e o eixo metodológico.
E) o eixo descritivo, o eixo metodológico e o eixo ético.
22. Os anos 90 do século passado são marcados por avanços
nos processos de descentralização das políticas sociais. As
experiências de descentralização, consideradas virtuosas,
estão, em grande medida, relacionadas à capacidade:
A)
B)
C)
D)
E)

do poder local.
do poder federal.
do poder estadual.
dos poderes federal e estadual.
dos poderes estadual e municipal.

23. Potyara Pereira, em “Estado, regulação social e controle
democrático” nos aponta que, no início do século XX, o Estado capitalista assume seu caráter intervencionista, sob o
rótulo de Estado de Bem-estar Social. O acontecimento histórico que determinou tal fato foi:
A)
B)
C)
D)
E)

o retorno à vida bucólica;
a crise do socialismo real;
a eclosão da questão social;
o sufrágio eleitoral;
a hegemonia do neoliberalismo.
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24. O processo de institucionalização da profissão, reconhecida na divisão social do trabalho, está vinculado à criação
das grandes instituições assistenciais, estatais, paraestatais ou
autárquicas. No debate contemporâneo sobre o Serviço Social, o objeto do trabalho é a questão social em suas múltiplas
expressões. Significa, portanto, que
A) o Assistente Social conheça as particularidades da
história da sociedade brasileira, condição necessária
para explicar os processos sociais como se produzem
e reproduzem e como são experimentadas pelos sujeitos sociais que as vivenciam nas suas relações cotidianas.
B) ainda que dispondo de total autonomia na efetivação
do seu trabalho, o Assistente Social independe, na
organização da atividade, do Estado, da empresa, de
entidades governamentais que viabilizam aos usuários o acesso a seus serviços.
C) embora regulamentado como profissão liberal na sociedade, o Serviço Social se realiza como tal. Isso
significa que o Assistente Social detém todos os
meios necessários para a efetivação do seu trabalho.
D) o Assistente Social tem, nos instrumentos e técnicas,
o único meio de intervenção profissional.
E) as instituições privadas são o único campo de trabalho do Assistente Social.
25. As mudanças ocorridas na Política Nacional de Saúde,
desde a implantação do Sistema Único de Saúde, trouxeram
novas exigências aos trabalhadores da saúde, em particular,
aos (as) Assistentes Sociais. Desta forma, além das tradicionais demandas, temos novas requisições que vêm demandando que os profissionais de Serviço Social
A) possam interpretar a nova sistemática normativa do
SUS, para que possam efetuar autorizações de exames, internações e encaminhamentos para outros
serviços assistenciais da rede.
B) elaborem normas, a partir das exigências institucionais, com ênfase nos aspectos econômicos, independente do entendimento que a equipe do Serviço Social tenha em relação aos direitos do usuário.
C) dominem conhecimentos específicos da área médica,
por patologias e perfil epidemiológico.
D) conheçam as realidades econômicas, sociais, culturais e, sobretudo, o nível de organização política dos
usuários da localidade e área em que trabalha.
E) conheçam técnicas de trabalho em grupo que possam
rescindir com processos e ações de mobilização e
organização comunitária.
26. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei N° 8.069, de 13
de Julho de 1990, Título II - Dos direitos fundamentais.
Capítulo I - Do Direito à Vida e à Saúde, Art . 10 - Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I.

manter registro das atividades desenvolvidas, através
de prontuários individuais, pelo prazo de dez anos.
II. identificar o recém-nascido mediante o registro de
sua impressão plantar e digital e da impressão digital
da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas
pela autoridade administrativa competente.
III. proceder a exames, visando ao diagnóstico e à terapêutica de anormalidades no metabolismo do recémnascido bem como prestar orientação aos pais.

ASSISTENTE SOCIAL

IV. fornecer declaração de nascimento onde constem,
necessariamente, as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
V. manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
Assinale a alternativa que contém o(s) item(ns) incorreto(s).
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I.
Somente I, II e III.
Somente III e V.
Somente IV.
Todos estão corretos.

27. Para Evelina Dognino (1994), na organização dos movimentos sociais, a luta por direitos, tanto o direito à igualdade
como o direito à diferença, constitui a base fundamental para
a emergência de uma nova noção de:
A)
B)
C)
D)
E)

cultura.
cidadania.
democracia.
participação.
cooperação.

28. O trabalho do assistente social exige um domínio da capacidade de previsibilidade ou de antecipação de possíveis
cenários futuros para o campo de sua intervenção profissional. Para tanto, faz-se necessário que esse profissional possua
um bom desenvolvimento da habilidade de elaboração de
projetos. Uma das partes mais importantes dos projetos sociais é o problema. Sobre esse aspecto do projeto, é correto
afirmar que ele:
I.

se refere ao âmbito sócio-político das relações sociais em que se encontra o objeto de intervenção profissional do projeto.
II. deve ser concreto e estar formulado de forma clara e
precisa.
III. quantifica a capacidade do Estado (ou outra esfera
social) em atender demandas sociais.
IV. estabelece os passos e etapas de execução do projeto.
O correto está somente em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
II e III.
III e IV.
II e IV.
Todos estão corretos.

29. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante à
criança e ao adolescente o direito à educação, visando ao seu
pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho.
Para tal, a lei assegura-lhes o direito:
A) ao ensino noturno, se forem reprovados por insuficiência de rendimento escolar;
B) de escolha de sua própria escola, valorizando a identificação como recurso pedagógico;
C) a classes especiais, se forem oriundos das camadas
mais pauperizadas da população;
D) ao ensino fundamental gratuito, desde que o ingresso
se dê aos sete anos de idade;
E) de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer
às instâncias escolares superiores.
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30. De acordo com a ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o pátrio poder poderá ser exercido:
A) somente pela mãe.
B) somente pelo pai quando este dispuser de condições
socioeconômicas favoráveis.
C) pelos avós maternos.
D) pelo pai e pela mãe, em igualdade de condições.
E) pelo pai ou pela mãe, conforme a situação socioeconômica mais favorável.
31. A Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a
profissão de Assistente Social, em seu Artigo 4º - afirma que
se constitui como competência do Assistente Social
A) encaminhar providências, e não prestar orientação
social a indivíduos, grupos e à população.
B) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares.
C) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
induzir a análise da realidade social para subsidiar
ações profissionais.
D) elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que descompõem o âmbito de atuação do Serviço Social.
E) prestar assessoria a partidos políticos em matéria relacionada ao exercício da profissão e na defesa dos
direitos civis, políticos e sociais da coletividade.
32. O Código de Ética do Assistente Social, de 13 de Março
de 1993, no Título II – Dos Direitos e das Responsabilidades
Gerais do Assistente Social, Artigo 2º, afirma que é direito do
Assistente Social:
A) ampla dependência no exercício da profissão, sendo
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções.
B) como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar
jurisprudência na observância deste Código e nos
casos omissos.
C) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional.
D) agravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.
E) não se pronunciar em matéria de sua especialidade,
sobretudo, quando se tratar de assuntos de interesse
da população.
33. É passível de penalidade o profissional que divulgar material envolvendo criança ou adolescente em ato infracional
com a seguinte característica:
A)
B)
C)
D)
E)

sem consulta expressa ao Conselho Tutelar;
que permita sua identificação;
sem prévia autorização dos pais;
sem autorização expressa do mesmo;
que resulte de ação de seu(s) responsável(eis).

34. A Assistência Social, tal como está prevista na LOAS
(Lei Orgânica da Assistência Social):

C) consagra-se como um direito social ativo ao desenvolver ações tópicas e assistemáticas;
D) é uma política contratual, uma vez que prevê um
vínculo benefício/contribuição;
E) está submetida à lógica da cidadania, integrando a
seguridade social.
35. A LOAS – Lei orgânica da Assistência Social de nº 8.742
de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da
assistência social e institui:
A) benefícios, serviços, programas e projetos destinados
ao enfrentamento da exclusão social dos segmentos
mais vulnerabilizados.
B) franquia do acesso aos meios indispensáveis de manutenção e comunicação social.
C) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
D) redução do risco de doenças, bem como, facilidade
de acesso aos serviços de recuperação da higidez física e mental.
E) benefícios e projetos destinados ao enfrentamento da
exclusão social dos trabalhadores.
36. A avaliação participativa de políticas e programas sociais:
I.

deve ser flexível e criativa, adaptando-se aos diferentes contextos e público alvo, aos quais as políticas e programas públicos são dirigidos.
II. requer a participação apenas dos beneficiários ou
usuários dos programas e projetos sociais.
III. busca contribuir para melhorar a execução de programas e projetos sociais.
IV. coloca os usuários ou beneficiários dos programas e
projetos sociais na condução do processo avaliativo.
Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I e III, apenas.
II e IV, apenas.
Todas as alternativas.

37. As políticas sociais brasileiras passam a ter o conceito de
descentralização como uma de suas diretrizes centrais a partir
da década de 90. A descentralização visa:
A) imprimir um sentido de modernidade à gestão dos
problemas sociais a partir da concentração de recursos nas pastas ministeriais;
B) fortalecer a esfera local, garantindo espaço para a
participação dos cidadãos na gestão das políticas sociais;
C) redefinir os espaços decisórios na área social para a
execução dos programas sociais pelo governo federal;
D) reorganizar o sistema de proteção social visando restringir as disputas em torno dos recursos financeiros;
E) verticalizar a gestão dos programas sociais ao fomentar a transferência de recursos e poder para as
ONGs.

A) tem como parâmetro o princípio do seguro social;
B) trabalha com a concepção de mínimos sociais para
não desestimular a busca pelo trabalho;

ASSISTENTE SOCIAL
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38. De acordo com as orientações neoliberais, os direitos
sociais assegurados pelas políticas sociais de “nova geração”
devem pautar-se pelas seguintes diretrizes:
A)
B)
C)
D)

universalizadoras de acessos e participativas.
comprometidos com a cidadania social.
residuais e focalizados na pobreza extrema.
ampla proteção social pública e baixa participação
social.
E) compromisso com o social e diminuição da pobreza
extrema.

A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II e IV, apenas.
Todos estão corretos.

39. A intervenção profissional do assistente social precisa
atentar para inúmeras determinações e mediações complexas
presentes na realidade social. Entre tais mediações, figuram a
da participação e do controle social. Sobre estas mediações da
intervenção profissional, é correto afirmar que:
I.

a participação social nas políticas públicas foi concebida na perspectiva do controle social, no sentido
de os setores organizados da sociedade participarem
desde suas formulações (planos, programas e projetos), inclusive do acompanhamento de suas execuções, definições da alocação de recursos para atender
aos interesses da coletividade.
II. para que o controle social se efetive realmente, fazse necessário controlar os recursos, pois é na alocação destes que se definem as prioridades, principalmente, num contexto em que o fundo público brasileiro vem favorecendo aos interesses da classe dominante por meio do financiamento da acumulação
do capital.
III. o controle social necessariamente implica em competência técnica, daí porque se torna indispensável
uma burocracia sob controle do assistente social.
IV. a intervenção profissional ao se estabelecer no campo relacional entre distintos grupos e forças sociais
implica em processos decisórios; por isso deve forçosamente trabalhar com a dimensão da diversidade
cultural e sócio-política, evitando com isso a exclusão de importantes atores sociais.
O correto está somente em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III.
I e IV.
II e III.
I, II e IV.
Todos estão corretos.

40. O Código de Ética Profissional do assistente social brasileiro, vigente desde 1993, expressa o amadurecimento teórico-político conquistado pela categoria, ao longo de sua história, reafirmando o compromisso com a democracia, com a
liberdade e com a justiça social. No artigo 5o , elenca os
deveres do assistente social nas suas relações com os usuários. Dentre esses deveres, temos:
I.

contribuir para a viabilização da participação efetiva
da população usuária nas decisões institucionais.
II. exercer a autoridade profissional, substituindo a participação do usuário, quando for o caso.
III. esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
IV. livre exercício das atividades inerentes à profissão.
O correto está em:
ASSISTENTE SOCIAL
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