ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO
- ATENÇÃO:
Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
ASSISTENTE
SOCIAL
/ SERVIÇO
SOCIAL
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
produção/proletários.
Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
em que se insere.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL
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01) No texto,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

04) Com referência aos elementos linguísticos que compõe
o texto, é correto afirmar

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio
da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento
do capital para seus donos.
(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de
produtos que possibilitem distribuir os resultados do
trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo
capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de
produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como
parte importante do processo, com o objetivo de tornálo um gestor livre de sua força de trabalho.

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes
pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador,
proprietário do dinheiro e dos meios de produção,
adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de
vista morfológico.
(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então
alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja
informação está centrada no nome.
(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode
ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo
“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à
norma culta do português.
(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função
substantiva.
05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma
em

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
usada no texto a expressa na alternativa
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é
constante a presença de termos ressignificados por
causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as
demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por
“em que”, preservando a coerência textual.
(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do
objeto direto.
(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade
querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação
antes do verbo “eliminar”.

sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do
discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de
vista definido e, a seguir, vale-se do processo
referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso
contempla

o

emprego

constante

de

palavras

e

expressões metafóricas para caracterizar as relações
interpessoais.
03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de
produção” (L.1), o termo
(A) “Da produção” (L.1).
(B) “Dos produtores” (L.3).
(C) “do dinheiro” (L.13).
(D) “força de trabalho” (L.13/14).

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:”
(L.27/28).
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões”
(L.35).
(C) “a ele são atrelados” (L.39).
(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
07) Há exemplo de linguagem figurada em
(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a
generalização da produção para a troca.” (L.1).
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao
mercado” (L.7/8).
(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto
seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens” (L.38/39).
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

com a finalidade de expressar
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(A) Ironia

(B) Aposto.

(B) crítica.

(C) Vocativo.

(C) contestação.

(D) Predicativo.

(D) concordância.
13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz
09) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) O

vocábulo

“trabalhadores”

(L.5)

primária de formação um

tem

função

predicativa.
(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação
hipotética no futuro.

(A) Adjetivo.
(B) Verbo.
(C) Substantivo.
(D) Advérbio

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza
“mercadoria.
(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.
10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino
ou feminino, é o da alternativa

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal,
pode ser substituída pela forma composta da alternativa
(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.
(C) Terá levado.

(A) “produtor” (L.7).

(D) Teria levado.

(B) “capital” (L.21).
(C) “personagens” (L.39).

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

(D) “cenário” (L.40).
(A) ”também’ (L.3).
11) Leia o trecho abaixo:

(B) “então” (L.7).
(C) “próprios” (L.17).

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores,

(D) “assim” (L.10).

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios
no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A) introduzir oração conclusiva.
(B) separar aposto em uma oração.
(C) separar orações coordenadas assindéticas.
(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL
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LEGISLAÇÃO DO SUS
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção
estadual do Sistema Único de Saúde:

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é
correto afirmar:

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas
do Sistema Único de Saúde.
(C) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e
controle de doenças, constituindo um instrumento
essencial de reorganização do modelo de atenção e da
gestão do SUS, de alocação dos recursos e de
explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas
de governo.
(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de
doenças, constituindo um instrumento essencial de
reorganização do modelo de atenção e da gestão do
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política
de alta complexidade/custos no SUS, exceto:
(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços.
(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados a população pelo SUS.
(C) Financiamento das ações.
(D) Definição de normas nacionais.
18) Ao Sistema Único de Saúde não compete:
(A) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu
controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo animal.
(D) Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças,
constituindo um instrumento essencial de reorganização
do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação
dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido
entre as três esferas de governo.
(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar,
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle
doenças, constituindo um instrumento essencial
reorganização do modelo de atenção e da gestão
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de
2006 analise as alternativas a seguir:
I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde
do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de
colo do útero e de mama.
II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e
articuladas pelas três instâncias federativas no sentido
de reforçar o SUS como política de Estado mais do que
política de governos; e de defender, vigorosamente, os
princípios basilares dessa política pública, inscritos na
Constituição Federal.
III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da
participação e do controle social com o compromisso de
apoio à sua qualificação.
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL

de
de
de
do
do

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

Página | 6

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Um dos objetivos da assistência social é a proteção
social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e
à prevenção da incidência de riscos, especialmente:
I.

a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência
e a promoção de sua integração à vida comunitária.
II. a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice.
III. a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem
possuir meios de prover a própria manutenção ou de têla provida por sua família.
IV. o amparo às crianças e aos adolescentes carentes.
V. a promoção da integração ao mercado de trabalho.
É correto o que se afirma em:
(A) II, III, IV e V
(B) I, II, IV e V
(C) I, II, III, IV e V
(D) I, II e III
22) A assistência social rege-se pelos seguintes princípios,
SALVO:
(A) descentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera de governo.
(B) divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua
concessão.
(C) supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.
(D) 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.
23) A organização da assistência social tem como base as
seguintes diretrizes:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 21 A 40
É correto o que se afirma em:
(A) I
(B) I e II
(C) I, II e III
(D) II e III
24) Acerca da origem, características e funções das políticas
sociais, assinale a opção ERRADA.
(A) Sua origem relaciona-se aos movimentos de massa
socialmente democratas e à formação dos estados-nação
na Europa Ocidental do final do século XIX. Entretanto,
sua generalização situa-se na transição do capitalismo
concorrencial para o capitalismo monopolista,
especialmente em sua fase tardia, após a Segunda
Guerra Mundial.
(B) A busca da classe operária pela emancipação humana, a
socialização da riqueza e uma nova ordem societária
garantiram algumas conquistas importantes na dimensão
dos direitos políticos tais como: o direito de voto, de
organização e a formação de sindicatos e partidos, de
livre expressão e manifestação, e de ampliar os direitos
sociais.
(C) As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de
manutenção da força de trabalho, ora como conquista
dos trabalhadores, ora como arranjos do bloco no poder
ou bloco governante, ora como doação das elites
dominantes, ora como instrumento de garantia do
aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão.
(D) A política social é dissociada das lutas sociais.
25) Sobre a Política Social brasileira, assinale a opção
correta.
(A) As políticas sociais no Brasil tiveram, nos anos 1980,
formulações mais impactantes na vida dos trabalhadores
e ganharam mais impulso, após o processo de transição
política desenvolvido em uma conjuntura de
agravamento das questões sociais e escassez de
recursos.

I.

igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais.
II. primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo.
III. participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL
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(B) A Constituição Federal, promulgada em 1988, chamada
Constituição Cidadã, pauta-se em parâmetros de
equidade e direitos sociais universais. Consolidou
conquistas, ampliou os direitos nos campos da
Educação, da Saúde, da Assistência, da Previdência
Social, do Trabalho, do Lazer, da Maternidade, da
Infância, da Segurança, definindo especificamente
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, da
associação profissional e sindical, de greve, da
participação de trabalhadores e empregadores em
colegiados dos órgãos públicos, da atuação de
representante dos trabalhadores no entendimento direto
com empregadores.
(C) A política social brasileira compõe-se e recompõe-se,
conservando em sua execução o caráter fragmentário,
setorial e emergencial, sempre sustentada pela
imperiosa necessidade de dar legitimidade aos governos
que buscam bases sociais para manter-se e aceitam
seletivamente as reivindicações e até as pressões da
sociedade.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
26) O atendimento socioassistencial é o/a:
(A) procedimento que envolve o recebimento dos usuários
do SUAS, em local com infraestrutura adequada e
profissionais qualificados, e o direcionamento das suas
demandas, contribuindo para a humanização do
atendimento socioassistencial.
(B) ação socioassistencial voltada para a resolutividade das
demandas dos usuários da Assistência Social,
envolvendo vários procedimentos e atividades da
Política de Assistência Social.
(C) procedimento técnico realizado pelos profissionais da
Assistência Social, de caráter continuado, por período
de tempo determinado, no qual, via de regra, faz-se
necessário o estabelecimento de vínculos entre usuários
e profissionais.
(D) ingresso ou entrada nos serviços públicos.
27) “São unidades públicas, estatais e de base territorial,
localizados em áreas de vulnerabilidade social.
Executam serviços de proteção básica, organizam e
coordenam a rede de serviços socioassistenciais locais
da política de assistência social”.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

28) São direitos sociais, EXCETO:
(A) transporte.
(B) lazer.
(C) alimentação.
(D) herança.
29) Acerca do Serviço Social e da interdisciplinaridade,
marque a opção FALSA.
(A) O Serviço Social é uma profissão que caminha para a
interdisciplinaridade desde a sua formação. Diferente de
outras profissões essencialmente disciplinares, o Serviço
Social abarca em sua formação a interlocução com
diversas disciplinas tais como Antropologia, Ciência
Política, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Direito,
dentre outras.
(B) O Assistente Social deve ser capaz de compreender que
não pode ser capaz de resolver as questões sociais
sozinho, e que depende da instituição, de outras
profissões, de políticas, da ação do usuário do serviço
social, dentre outras questões, para realizar seu trabalho.
(C) O Serviço Social não se constitui em uma profissão
essencialmente interdisciplinar, já que conta com uma
teoria própria.
(D) O profissional chamado a atuar em uma equipe
interdisciplinar – não apenas o Assistente Social, como
todos os profissionais - deve atentar-se para uma série
de fatores para que o projeto de trabalho interdisciplinar
não se converta em trabalho multidisciplinar.
30) A _________________ direito do cidadão e dever do
Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
(A) previdência social.
(B) seguridade social.
(C) assistência social.
(D) educação.

O fragmento acima se refere ao conceito de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ministério da Seguridade Social.
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL
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31) Sobre o conceito de responsabilidade social das
empresas e suas implicações, marque a opção
ERRADA.
(A) A responsabilidade social é um conceito amplo, relativo
a empresas que além de manterem o seu negócio, se
preocupam com o desenvolvimento social de todas as
pessoas ou coisas envolvidas em sua cadeia de produção
como comunidade, consumidores, meio ambiente,
governo, dentre outros.
(B) No Brasil, a preocupação com a responsabilidade social
surgiu na década de 1960 a partir de vários movimentos
empresariais de incentivo à pratica de ações sociais.
Assim, surgiram a Associação de Dirigentes Cristãos de
Empresas (ADCE) em São Paulo; a Fundação Instituto
de Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES); o
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE); Grupo Institutos, Fundações e Empresas
(GIFE), o Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, dentre outros.
(C) Em responsabilidade social, a empresa deve buscar, de
forma estratégica, soluções para atender às necessidades
sociais para que tanto o lucro da empresa, quanto o bem
estar da sociedade e a satisfação do cliente sejam
atendidos, ou seja, tanto sociedade, quanto empresa se
comprometem gerando um relacionamento sólido e
repleto de benefícios e desenvolvimento da sociedade.
(D) As doações feitas pelas empresas às instituições de
caridade não são consideradas ações sociais
filantrópicas.
32) São práticas de responsabilidade socioambiental das
empresas:
I.
II.

Cuidar e respeitar o meio ambiente.
Fazer parcerias com entidades não governamentais, ou
seja, criar redes responsáveis.
III. Exercer os princípios de governança corporativa, tanto
dentro, quanto fora da empresa.
IV. Planejar ações que incentive o desenvolvimento
sustentável.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL
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33) _____________________ é o instrumento dinâmico que
permite uma compreensão da realidade social, incluindo
a identificação das necessidades e a detecção dos
problemas prioritários e respectivas causalidades, bem
como dos recursos e potencialidades locais, que
constituem reais oportunidades de desenvolvimento.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
(A) Diagnóstico social.
(B) Direito socioassistencial.
(C) Controle social.
(D) Política social.
34) Sobre a avaliação de programas e serviços sociais no
Brasil, marque a opção ERRADA.
(A) A avaliação de programas e serviços sociais não
constitui etapa do ciclo de desenvolvimento das
políticas públicas.
(B) A expansão da avaliação de políticas sociais no país está
relacionada em grande parte à necessidade de
acompanhamento dos investimentos realizados por
financiadores e órgãos internacionais.
(C) Destaca-se a posição ocupada pela Secretaria de
Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) do MDS.
Gerada no interior de um ministério multissetorial, que
tinha como desafio incorporar órgãos distintos e que já
funcionavam separadamente, a Sagi representa um
esforço estratégico para o fortalecimento dos programas
sociais.
(D) Atribui-se à avaliação de programas e serviços sociais o
potencial de se converter em um importante instrumento
democrático de controle da gestão pública, tanto para os
governantes quanto para o conjunto da sociedade civil
no que tange ao controle dos recursos e ações do
Estado.
35) “É um processo heterogêneo, multidimensional,
espacial e temporal que impossibilita parte da população
a partilhar bens e recursos produzidos pela sociedade.
Conduz à privação, ao abandono e à expulsão dos
espaços sociais”.
O trecho acima se refere ao conceito de:
(A) inclusão social.
(B) exclusão social.
(C) ações filantrópicas.
(D) contexto social.
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36) Constituem
EXCETO:

competências

do

Assistente

Social,

(A) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade social e para
subsidiar ações profissionais.
(B) realizar estudos socioeconômicos com os usuários para
fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades.
(C) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública, direta
ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares.
(D) Realizar a fiscalização da legislação tributária.
37) São atribuições privativas do Assistente Social:
I.

ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da
gestão financeira em órgãos e entidades representativas
da categoria profissional.
II. coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área
de Serviço Social.
III. elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de
seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos
conhecimentos inerentes ao Serviço Social.
IV. assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível
de graduação como pós-graduação, disciplinas e
funções que exijam conhecimentos próprios e
adquiridos em curso de formação regular.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

39) É vedado ao/à assistente social
(A) utilizar seu número de registro no Conselho Regional no
exercício da Profissão.
(B) permitir ou exercer a supervisão de aluno/a de Serviço
Social em Instituições Públicas ou Privadas que não
tenham em seu quadro assistente social que realize
acompanhamento direto ao/à aluno/a estagiário/a.
(C) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.
(D) ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis
com as suas atribuições, cargos ou funções.
40) É um instrumento de planejamento estratégico da
Política de Assistência Social – elaborado pelo gestor e
aprovado pelo conselho em cada esfera de governo –
que organiza, regula e norteia a execução da política na
perspectiva do SUAS:
(A) Plano de avaliação.
(B) Programa social.
(C) Plano de Assistência Social.
(D) Plano Plurianual de ação governamental.

É correto o que se afirma em:
(A) II, III e IV
(B) I, II e III
(C) I, II, III e IV
(D) I
38) São deveres do/a assistente social, EXCETO:
(A) desempenhar suas atividades profissionais, com
eficiência e responsabilidade, observando a legislação
em vigor.
(B) participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e defesa
de seus interesses e necessidades.
(C) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos
arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional.
(D) abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o
policiamento dos comportamentos, denunciando sua
ocorrência aos órgãos competentes.
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