PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões),
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta
azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 3, 4 e 5 seguintes.

Texto
No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses,
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas;
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente.
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado.
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada,
de harmonização de interesses opostos, tal como quando
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas
com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade,
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas
são lançadas.
(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco,
1884. P79-89, (Adaptado) .

1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”,
encontramos um “jeito”’, para a sustentação da sua
tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas
que podem ser identificadas como:
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
d) autoquestionamento e conformidade.
2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o
“Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra
que, em sua opinião, ambos são:
a) práticas que fazem uso da hierarquização como
mecanismo de obtenção de benefícios.
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das
instituições em geral.
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos
envolvidos nas práticas.
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou
mecanismos protocolares.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores
externos àquela situação poderá provocar uma resolução
satisfatória ou menos injusta.”
3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado
para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e
deve ser classificada como:
a) substantiva predicativa.
b) adverbial concessiva.
c) adjetiva restritiva.
d) adverbial causal.
4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir,
por parte do enunciador, uma expressão de:
a) possibilidade.
b) submissão.
c) desinteresse.
d) convicção.
5) Cumprem
papel
caracterizador,
podendo
ser
classificados como adjetivos, todos os vocábulos
abaixo, EXCETO:
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”.
d) “injusta”.
6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”,
o emprego do singular na forma verbal em destaque
deve-se:
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia
que confere à conclusão um sentido figurado que deve
ser entendido como uma:
a) hipérbole.
b) metáfora.
c) antítese.
d) prosopopeia.
8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de
resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso
e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso
das construções em destaque que se encontram em
paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada
nesse procedimento é o emprego de:
a) um termo sinônimo, equivalente.
b) uma expressão de sentido mais abrangente.
c) um hipônimo de caráter mais específico.
d) uma nominalização de forma verbal.
9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a
expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratarse de:
a) uma oração intercalada.
b) um aposto ilustrativo de lugar.
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.
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10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação
pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe
inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do
seguinte recurso linguístico:
a) a conjunção “que”.
b) a ausência de vírgulas.
c) o primeiro artigo definido.
d) a omissão do sujeito.

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que
mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes.
O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de
Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na
queda de um avião, não pode mais almoçar com os
funcionários no bandejão do STF, está sempre com
seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido
menos tempo para ler algo que não seja relacionado
com o maior caso de corrupção do país.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela
primeira vez na história a presidência semestral do
Conselho da União Europeia (EU). O país em questão,
que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia
12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em
vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares
da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política
de abertura de fronteiras entre os países signatários
e permite a livre circulação de pessoas denomina-se
Acordo de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen
13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware)
afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque
afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia,
do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram
empresas de segurança e o banco central russo. Além
disso, já há casos afetando computadores em países
como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal mencionado no texto, que substituiu Teori
Zavaski, é:
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli
16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a
exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje,
apenas quatro parques brasileiros contam com esse
tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil
com manutenção e serviços concedidos à iniciativa
privada é o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara
17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de
emergencial social devido ao intenso processo de
imigração dos indígenas da etnia Warao para capital
amazonense. Grupos estão acampados em viaduto
e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a
falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos
deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na
capital do Amazonas.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para
o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de
seu país de origem que é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético
mencionado no texto acima, que afetou países do Leste
Europeu em 25/10/2017, é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus
14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta
segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial
de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha
FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito
armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade
para os crimes internacionais e contra a humanidade,
que também respeita nossa Constituição e nossas leis,
e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o
presidente durante a cerimônia na sede do governo.

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas
russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê
organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem
outra grande preocupação: o frio. De acordo com os
organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a
abertura da competição será a mais fria dos últimos 20
anos.”

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por
Pedro Antonio Marín (também conhecido como
Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas
atividades na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile
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(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:
a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim,
Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses
de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia
Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e
três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos
maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um
dos acervos de arte contemporânea mais importantes
do Brasil.”
(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no
estado brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de
2018 para um prêmio internacional muito importante,
por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate
à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que
conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações
sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos
arrecadados por treinamentos e doações.
O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a
indicação para o ano de 2018 é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A adoção, conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente, é uma medida excepcional e irrevogável,
e, somente é adotada quando todos os recursos para
manutenção da criança ou adolescente na família de
origem forem esgotados. A adoção deve, segundo o
Estatuto da Criança e do Adolescente, observar alguns
aspectos. Seguindo o disposto em tal legislação, julgue
os itens abaixo:
I. Quando a situação da criança ou do adolescente é
considerada grave é autorizada, excepcionalmente, a
adoção por procuração.
II. A adoção depende do consentimento dos pais ou do
representante legal do adotando.
III. O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais
velho do que o adotando.
IV. O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda
ou tutela dos adotantes.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e IV
b) II e IV
c) II e III
d) III e IV

22) A Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº. 8742/93)
também conhecida como LOAS é um importante
dispositivo para regulamentar e organizar a Assistência
Social no Brasil. O artigo 2º. disciplina quais seriam
os objetivos dessa Política. Isso posto, analise as
afirmativas abaixo, e selecione quais delas citam
corretamente os objetivos apresentados no artigo 2º.
da LOAS.
I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.
II. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas
e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua
concessão.
III. A vigilância socioassistencial, que visa a analisar
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e
nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de
vitimizações e danos.
IV. Participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis.
Podemos concluir que os objetivos da Assistência
Social, segundo o artigo 2º. da LOAS estão citados
corretamente na (s) afirmativa (s):
a) I e II
b) II e III
c) IV, apenas
d) III, apenas
23) Um dos benefícios conferidos pela Assistência
Social, conforme o artigo 20º. da LOAS é o benefício
de prestação continuada, ou BPC. Considerando o
disposto na legislação em pauta, sobre o benefício de
prestação continuada, julgue os itens abaixo, atribuindo
aos mesmos os valores verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) Para efeito de concessão do benefício de prestação
continuada, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas.
( ) A condição de acolhimento em instituições de longa
permanência não prejudica o direito do idoso ou da
pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada.
( ) A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz
acarreta a suspensão do benefício de prestação
continuada, limitado a 4 (quatro) anos o recebimento
concomitante da remuneração e do benefício.
( ) O benefício de prestação continuada deve ser revisto
a cada 4 (quatro) anos para avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem.
A sequência correta aos valores atribuídos às
afirmativas acima (de cima para baixo) está presente na
alternativa:
a) V,V,V,V
b) V,V,F,F
c) V,F,F,V
d) F,F,V,V
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24) A Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994 dispõe sobre a
Política Nacional do Idoso. Disciplina, dentre os mais
variados aspectos, normas e parâmetros para as ações
em prol do idoso no Brasil, e fixa conforme o artigo 4º.
as diretrizes dessa política. Analisando as afirmativas
abaixo, podemos inferir que constituem diretrizes da
Política Nacional do Idoso:
I. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas
áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de
serviços.
II. Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas
ao envelhecimento.
III. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade
em geral, devendo ser objeto de conhecimento e
informação para todos.
IV. O idoso deve ser o principal agente e o destinatário
das transformações a serem efetivadas através desta
política.
As diretrizes da Política Nacional do Idoso, de acordo
com o artigo 4º. São citadas corretamente na (s)
alternativa (s):
a) I e II apenas
b) I e III apenas
c) III e IV apenas
d) II e IV apenas
25) A Lei 8.080/90 é conhecida como a lei de
regulamentação do Sistema Único de Saúde no Brasil.
Na referida legislação são conferidos parâmetros para
a organização do Sistema Único de Saúde em todo
o território nacional. Esse sistema, de acordo com
a Lei 8.080/90, é regido por objetivos, os quais são
apresentados no artigo 5º. da Lei 8.080/90.
Isso posto, considerando o artigo 4º. da Lei 8.080/90,
analise os itens abaixo:
I. O objetivo do Sistema Único de Saúde é a igualdade da
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie.
II. É um objetivo do Sistema Único de Saúde a identificação
e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes
da saúde.
III. Constitui objetivo do Sistema Único de Saúde a
assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
IV. É um objetivo do Sistema Único de Saúde a
universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e IV

27) Magalhães (2006) nos apresenta uma conceituação dos
chamados instrumentos utilizados na comunicação
escrita. Dentre eles, a autora cita os relatórios e os
laudos. Adotando a conceituação da autora sobre os
laudos e os relatórios, analise as afirmativas abaixo:
I. O relatório é o documento escrito no qual um perito,
com especialização na área, emite um parecer.
II. O relatório é um documento em que é descrito ou
relatado o que foi possível conhecer por meio de um
estudo.
III. O laudo é um documento escrito que contém parecer,
uma opinião conclusiva do que foi estudado e observado
sobre determinado assunto.
IV. O laudo se caracteriza pela exposição detalhada de
todas as providências tomadas em determinadas
situações e serve para justificar os encaminhamentos
adotados.
Podemos concluir que:
a) Está correta a afirmativa I
b) Está correta a afirmativa IV
c) Estão corretas as afirmativas II e III
d) Estão corretas as afirmativas II e IV
28) Um dos instrumentos utilizados pelo Assistente Social
em seu fazer cotidiano é a entrevista. Magalhães (2006)
aponta no livro: “Avaliação e linguagem: relatórios,
laudos e pareceres” algumas características da
entrevista, dentre as quais podemos citar:
I. Na entrevista as reflexões devem ser estimuladas e,
conselhos ou críticas, evitados.
II. Na entrevista, o Assistente Social precisa falar igual ao
usuário.
III. Na entrevista o Assistente Social deve usar um roteiro e
o mesmo deve adquirir a feição de questionário.
IV. Na entrevista o profissional não deve precipitar-se em
interromper o silêncio e deve aguardar e deixar que o
usuário retome a fala.
Correspondem ao disposto por Magalhães (2006)
no livro “Avaliação e linguagem: relatórios, laudos e
pareceres” o que está posto nas afirmativas:
a) I e IV
b) I e II
c) II e III
d) III e IV
29) Carvalho (2001) faz uma apresentação sobre os vários
aspectos que devem ser considerados no processo de
avaliação de programas sociais. Nesse sentido, a autora
nos indica as principais características de abordagens
de natureza qualitativa e quantitativa. Considerando as
colocações da autora, julgue os itens abaixo:
I. A abordagem de avaliação quantitativa recorre ao
esquema explicativo hipotético-dedutivo.
II. Na abordagem quantitativa a avaliação é baseada na
definição de indicadores de resultado.
III. Na abordagem qualitativa a avaliação sempre é externa.
IV. A avaliação qualitativa é aquela em que quem analisa a
ação é um expert.
Estão corretas as afirmativas:
a) II e IV
b) III e IV
c) I e II
d) II e III

26) Assinale a alternativa correta. O Código de Ética
Profissional do Assistente Social foi reformulado
várias vezes ao longo da história de nossa profissão.
Atualmente é vigente o Código de Ética Profissional
do Assistente Social de 1993. Considerando esse
documento, analise os itens destacados abaixo:
Opção por um projeto profissional vinculado ao
processo de construção de uma nova ordem societária,
sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero.
E
Articulação com os movimentos de outras categorias
profissionais que partilhem dos princípios deste
Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as
Ambos são apresentados no Código de Ética
Profissional do Assistente Social como:
a) Vedações
b) Competências Profissionais
c) Atribuições Privativas
d) Princípios Fundamentais
IBFC_33
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30) A elaboração de planos, programas e projetos integra
o cotidiano dos Assistentes Sociais. Portanto, é basal
compreender a diferença de cada um desses meios
de planejamento que são largamente utilizados pelos
Assistentes Sociais. Adotando a definição de Cury
(2001), sobre esses instrumentos de planejamento,
analise os itens abaixo, atribuindo os valores verdadeiro
(V) ou falso (F).
( ) O plano fornece um referencial teórico e político, as
grandes estratégias e diretrizes para elaboração de
programas e projetos específicos.
( ) O programa estabelece as prioridades nas intervenções,
ordena os projetos e aloca os recursos setorialmente.
( ) O projeto é a unidade mais específica e delimitada dentro
da lógica do planejamento, é a unidade mais operativa
de ação, o instrumental mais próximo da execução.
( ) Quanto maior o âmbito e menor o detalhe, mais o
documento se caracteriza como um projeto; quanto
menor o âmbito e maior o grau de detalhamento, mais
ele terá as características de um plano.
A sequência correta aos valores atribuídos às
afirmativas acima (de cima para baixo) está presente na
alternativa:
a) F,F,F,V
b) F,F,V,V
c) V,V,V,V
d) V,V,V,F
31) Adotando como respaldo as colocações de Setubal
(2011) sobre a pesquisa social, avalie as afirmativas
abaixo:
I. A pesquisa deve se ater a problemas remotos e analisálos de uma maneira menos ampla.
II. A pesquisa é um processo planejado, viabilizador da
construção de conhecimentos legitimados.
III. A pesquisa possibilita a construção de conhecimentos,
porém, o conhecimento produzido possui uma
provisoriedade temporal.
IV. A pesquisa deve produzir um conhecimento que
vagueie pela realidade sem contudo dar conta do saber
no concretismo da sua história.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II
b) I e IV
c) II e III
d) III e IV
32) Assinale a alternativa correta. Para Iamamoto
(2001,p.63) o Assistente Social participa de um processo
de trabalho. Na definição da autora, as instituições
empregadoras podem ser assim descritas:
a) A instituição fortalece o trabalho individual do Assistente
Social rompendo com sua dimensão coletiva
b) A instituição não é um condicionante a mais do trabalho
do Assistente Social. Ela organiza o processo de
trabalho do qual ele participa
c) A instituição não influencia o trabalho do Assistente
Social uma vez que esse profissional detém todos os
recursos dos quais necessita para dar concreticidade
para suas ações
d) A instituição empregadora constitui o objeto de trabalho
do Assistente Social, é sua matéria-prima

33) Abaixo, o artigo 194 da Constituição Federal do Brasil.
Vejamos:
“Art. 194.
A seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos Poderes _________ e da
_________, destinadas a assegurar os direitos relativos
à saúde, à previdência e à assistência social”(BRASIL,
1988, Disponível em https://brasil.mylex.net/legislacao/
constituicao-federal-cf-art194_10570.html. Acesso em 12
de jan. de 2018).
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas.
a) Públicos/sociedade
b) Privados/sociedade
c) Judiciários/comunidade
d) Públicos/Previdência
34) A política social de Saúde foi regulamentada no Brasil
por meio da lei 8.080/90. Outra legislação igualmente
importante a lei de número 8.142/90 foi promulgada
visando regulamentar a participação da população na
gestão da política social de Saúde. Cavalcanti (2006)
nos apresenta essa legislação e sobre a lei 8.142/90 nos
diz que ficou definido, dentre outros aspectos:
I. Somente o Estado pode dispor sobre a organização
da política social de Saúde no Brasil, uma vez que a
primazia da gestão compete ao Governo Federal.
II. É vedada a participação da comunidade na gestão da
política social de Saúde no Brasil, e os Conselhos são
espaços consultivos e não deliberativos.
III. A transferência de recursos arrecadados pela União
para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
IV. A participação da comunidade na gestão do SUS se dá
mediante a criação dos Conselhos de Saúde.
Encontram correspondência ao disposto no texto de.
Cavalcanti (2006) as afirmações das alternativas:
a) II e III
b) I e IV
c) III e IV
d) I e II
35) A doutrina neoliberal de acordo com Behring (2008)
ganhou notoriedade no Brasil e no mundo, sendo
aceita como referência para a organização de vários
Estados. Dentre as colocações do neoliberalismo,
sobre o Estado podemos citar:
I. O Estado deve fortalecer os movimentos sociais e as
representações como os sindicatos, por exemplo.
II. Crítica ao Welfare State, compreendido como
responsável pela desmotivação e pela concorrência
desleal.
III. Caberia ao Estado a ampliação dos benefícios sociais,
visando assim aquecer o consumo.
IV. Para a doutrina neoliberal é necessário mais mercado
livre e menos Estado social.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II
b) II e IV
c) III e IV
d) I e IV
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36) Montaño; Duriguetto (2011) em seu trabalho “Estado,
Classe e Movimento Social” faz uma ampla discussão
sobre o papel do Estado, os conceitos de Classe
Social e ainda sobre os Movimentos Sociais. Na
discussão sobre os movimentos sociais os autores
nos apresentam vários movimentos dentre os quais o
MST, os Movimentos Feministas, dentre outros afins.
Considerando o pensamento dos autores sobre o
Movimento Feminista, julgue as proposições abaixo:
I. A primeira onda do movimento feminista é conhecida
pelo movimento sufragista.
II. Na segunda onda do movimento feminista temos pautas
voltadas à sexualidade das mulheres e sua opressão no
espaço doméstico.
III. Na América Latina, diferente do que observamos nos
Estados Unidos e na Europa, o Movimento Feminista
não buscou alcançar o direito de voto das mulheres.
IV. O movimento feminista foi uma organização burguesa,
constituída, essencialmente, por mulheres de classe
burguesa.
Encontram correspondência ao disposto por Montaño;
Durriguetto (2011) as afirmativas:
a) I e II
b) I e III
c) III e IV
d) II e III
37) É no espaço institucional que o Assistente Social exerce
sua prática. Seja uma instituição de natureza pública
ou privada, é nesse espaço sócio-ocupacional que o
Assistente Social desempenha suas funções laborais.
Vicente de Paula Faleiros no livro Saber Profissional
e Poder Institucional publicado em 1987 discute os
conceitos de instituição. De acordo com o autor na obra
citada as instituições podem ser compreendidas como:
I. As instituições sociais são organizações específicas de
política social, embora se apresentem como organismos
autônomos e estruturados em torno de normas e
objetivos manifestos.
II. As instituições sociais fazem parte do tecido social
lançado pelas classes trabalhadoras para amealhar o
conjunto da sociedade.
III. As instituições ocupam um espaço político nos meandros
das relações entre o Estado e a sociedade civil.
IV. As instituições se organizam como aparelhos da classe
proletária para desenvolver e consolidar o consenso
social necessário à sua hegemonia e direção sobre os
processos sociais.
Podemos concluir que:
a) Estão corretas as afirmativas II e IV
b) Estão corretas as afirmativas II e III
c) Estão corretas as afirmativas I e III
d) Estão corretas as afirmativas I e II

39) Euzeby (2001) ao analisar os fenômenos econômicos,
políticos e sociais que condicionam às políticas de
proteção social nos coloca que:
I. A globalização da economia alimenta as múltiplas
fontes de segurança econômica que fortalecem a
população ativa, por causa do fortalecimento dos postos
de trabalho estáveis.
II. A globalização econômica diminui o número de
trabalhadores que recorre ao sistema de proteção
social.
III. A globalização da economia vem acompanhada de
um crescimento sensível das desigualdades entre os
países.
IV. Os processos de globalização econômica provocam um
agravamento das ameaças à segurança das pessoas.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e III
b) II e III
c) III e IV
d) II e IV
40) Minayo (1994,p.42) ao apresentar os itens que compõem
um projeto de pesquisa nos coloca:
“Trata da relevância, do por que tal pesquisa deve ser
realizada”.
Com tal conceito a autora descreve o item denominado:
a) Hipóteses
b) Metodologia
c) Referencial teórico
d) Justificativa

38) A Lei nº. 8662 de 07 de junho de 1993 disciplina e
regulamenta o exercício do Assistente Social no Brasil.
Na referida lei, no artigo 16º. é destacado que o CRESS
pode usar de determinadas medidas para todos àqueles
que cometam infrações na lei. São indicadas na Lei nº.
8662 de 07 de junho de 1993, artigo 16º. as seguintes
medidas no caso de infração profissional:
I. Retenção da carteira de identificação do profissional.
II. Multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade vigente.
III. Cancelamento definitivo do registro, nos casos de
extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
IV. Advertência Pública, com publicação da sanção nas
mídias localizadas onde residir o profissional.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e III
b) II e III
c) I e IV
d) II e IV
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
Considere a charge abaixo:

Disponível em https://imcesec.wordpress.com/identidade-social/caracteristicas/identificacao-social/mudanca-e-mobilidade-social/. Acesso: 18 jan. de 2018.

Nela vemos um julgamento sobre a pobreza, que, como sabemos afeta grande parcela da população mundial e
brasileira. Partindo da análise da teoria crítica do Serviço Social sabemos que a pobreza é uma das expressões
da questão social. Ancorado no pensamento de Iamamoto (2001) escreva um texto de natureza dissertativa –
argumentativa destacando o que pode ser compreendido como questão social, qual seria a principal raiz de fundação
da questão social e qual o tratamento conferido pelo Estado à questão social partindo dos processos de reforma do
Estado difundido pelos ideais neoliberais. Destaque ainda qual é a nomenclatura usada pela autora Iamamoto (2001)
para designar a questão social em sua análise de processo de trabalho do Serviço Social e conclua indicando: afinal,
os pobres são pobres porque escolhem uma vida de pobreza?.
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