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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ASSISTENTE SOCIAL
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 13 – Sobre a Política de Assistência Social, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Tem por objetivo a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 

da incidência de riscos. 

B) Nela, a matricialidade sociofamiliar significa exclusivamente a centralidade na família.  

C) Nela, a perspectiva de gênero é um debate que deve ser aprofundado, isso em função da 

reprodução dos estereótipos patriarcais no contexto contraditório das relações sociais.  

D) A assistência social tem como “diretriz” a descentralização político-administrativa para os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. 
E) Segundo a Lei nº 8.742, que dispõe sobre a organização da assistência social, compete à União 

responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada. 

 

 

QUESTÃO 14 – Sobre as competências e atribuições profissionais do(a) Assistente Social, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) É competência do(a) Assistente Social elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais 

junto aos órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares. 

B) É competência do(a) Assistente Social prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em 

matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais 

da coletividade. 

C) É atribuição privativa do(a) Assistente Social planejar, organizar e administrar programas e projetos 

em Unidade de Serviço Social. 

D) A duração de trabalho do(a) Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. 

E) Poderão exercer a profissão de Assistente Social somente os possuidores de diploma em curso de 

graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino 

superior existente no País, devidamente registrado no órgão competente. 

 

 

QUESTÃO 15 – No que se refere ao tema do “processo de formação profissional em Serviço Social”, 

analise as assertivas a seguir: 

 

I. A adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas 

dimensões de universalidade, particularidade e singularidade não está assegurada nas diretrizes 

da formação profissional.  

II. Deve-se considerar, nos estudos e nas intervenções cotidianas, que a instrumentalidade no 

exercício profissional não se refere ao conjunto de instrumentos e técnicas do agir profissional.  

III. Superou-se, nas últimas décadas, o debate acerca das particularidades dos processos de trabalho 

no Serviço Social. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



473_CE_02_NS_6/9/201909:48:36 

Execução: Fundatec   
ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO 16 – A respeito do Estágio Supervisionado nas Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Serviço Social, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Constitui atribuição privativa do Assistente Social o treinamento, a avaliação e a supervisão direta 

de estagiários de Serviço Social. 

II. Cabe aos Conselhos Regionais de Serviço Social credenciar e comunicar os campos de estágio dos 

alunos das Unidades de Ensino e designar os(as) Assistentes Sociais responsáveis por sua 

supervisão. 

III. O estágio não obrigatório é atividade opcional, portanto essa modalidade de estágio não está 

submetida ao cumprimento de suas definições de igual forma que o estágio curricular obrigatório. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 17 – A respeito dos Fundamentos da Ética Profissional do Serviço Social e das 

Competências Profissionais, analise as assertivas a seguir: 

 

I. São necessários o contínuo aprofundamento e o debate acerca da construção da competência 

ético-política nos espaços sócio-ocupacionais. 

II. É imprescindível o contínuo estudo do Código de Ética Profissional dos(as) Assistentes Sociais e 

da Lei de Regulamentação da Profissão. 

III. O perfil de profissional do(a) Assistente Social deve, além de formular e implementar propostas 

para o enfrentamento às expressões da Questão Social, comprometer-se com os valores e 

princípios norteadores do Código de Ética do(a) Assistente Social. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 18 – A profissão do Serviço Social desenvolve uma importante relevância no tocante ao 

trabalho “intersetorial” nas políticas públicas e nos espaços sócio-ocupacionais. Sobre o tema, assinale 

a alternativa correta. 

 

A) O debate da intersetorialidade no Serviço Social possibilitou a superação da abordagem 

interdisciplinar.  

B) A intersetorialidade nas políticas públicas se traduz em encaminhamentos e repasses de situações 

e casos durante as intervenções profissionais.  

C) Não se desenvolve articulação no tocante à intersetorialidade nas práticas profissionais 

interventivas no interior da política de assistência social.  

D) A intersetorialidade se conjuga no âmbito das profissões, através de equipes multiprofissionais. 

E) O(a) assistente social não necessita promover a articulação intersetorial nos espaços de atuação 

profissional em que essa abordagem não seja solicitada.  
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QUESTÃO 19 – A respeito do tema do projeto ético-político do Serviço Social, no tocante ao debate 

acerca dos projetos societários e dos projetos profissionais, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Os projetos societários apresentam a autoimagem de uma profissão e formulam os requisitos 

(teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício. 

II. Os projetos profissionais têm elimináveis dimensões políticas, que se renovam e se modificam na 

dinâmica societária.  

III. O projeto profissional hegemônico no Serviço Social caracteriza-se pela exclusividade da teoria 

social crítica da tradição marxista. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 20 – A Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências, traz em seu Art. 13, § 2o, que os serviços de saúde em suas diferentes portas de 

entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa 

etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando 

projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário: 
 

A) Medida privativa de liberdade. 

B) Necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. 

C) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

D) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 

E) Acompanhamento domiciliar. 
 

 

QUESTÃO 21 – A respeito do tema da Assessoria e Consultoria na área do Serviço Social, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Assessoria não é sinônimo de supervisão. 

B) Assessoria não é simplesmente militância política. 

C) Assessoria é toda e qualquer ação extensionista. 

D) O trabalho de assessoria/consultoria é uma possibilidade de aprofundar o conhecimento teórico 

acumulado e a renovação crítica das estratégias técnico-operativas do Serviço Social. 

E) A assessoria no Serviço Social não é abandono do trabalho assistencial. 
 

 

QUESTÃO 22 – A respeito do Serviço Social e da sua atuação nos espaços sócio-ocupacionais das 

políticas públicas, assinale a alternativa correta. 
 

A) No trabalho do(a) Assistente Social nos espaços sócio-ocupacionais das políticas públicas, existe 

um processo de trabalho exclusivo desse profissional. 

B) As demandas interseccionais (desigualdades de gênero, raça/etnia, geração etc.) na 

contemporaneidade, postas para a intervenção do(a) Assistente Social nos espaços sócio-

ocupacionais nas políticas públicas, não apresentam caráter político enquanto expressões da 

Questão Social.  

C) Sendo o objeto de trabalho do Serviço Social a Questão Social, sua intervenção se dá na esfera da 

reprodução social, se realizando como tal, detendo todos os meios necessários para a efetivação 

de seu trabalho. 

D) Evidencia-se o planejamento em Serviço Social também nos espaços sócio-ocupacionais das 

políticas públicas, como uma atribuição e competência profissional do(a) Assistente Social. 

E) Entende-se que os debates sobre a autonomia e a especificidade profissional do Serviço Social, nos 

espaços sócio-ocupacionais das políticas públicas, foram superados através das contribuições de 

profissionais e pesquisadores(as) nas últimas décadas.  
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QUESTÃO 23 – Sobre o Código de Ética do(a) Assistente Social, assinale a alternativa que apresenta 

um Princípio Fundamental. 

 

A) Exercício do Serviço Social sem ser discriminado(a), nem discriminar, por questões de inserção de 

classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade 

e condição física. 

B) Zelar pela observância do Código, fiscalizando as ações dos Conselhos Regionais e a prática 

exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área do Serviço Social. 

C) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

D) Ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigatório prestar serviços profissionais 

incompatíveis com as atribuições, cargos ou funções. 

E) Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a 

garantir a qualidade do exercício profissional. 

 

 

QUESTÃO 24 – Sobre a história do Serviço Social, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, que emerge e se 

gesta entre os anos de 1930 e 1940, no contexto de aprofundamento do capitalismo monopolista 

brasileiro e do reconhecimento da Questão Social. 

B) Revisitar e resgatar a trajetória histórica do Serviço Social se torna importante diante da 

particularidade que este tem de ser uma profissão majoritariamente feminina e construída por 

mulheres, isso porque essa é uma profissão historicamente constituída por mulheres e que atende, 

prioritariamente, mulheres. 

C) No Brasil, com o avanço do chamado Movimento de Reconceituação do Serviço Social, a vertente 

crítico-dialética, paulatinamente, consegue hegemonia na direção da categoria profissional através 

de um amplo movimento de revisão global, em diferentes níveis: teórico, metodológico, operativo 

e político.  

D) A primeira escola de Serviço Social no Brasil é datada de 1936, em São Paulo. 

E) Historicamente, há divergências e desafios da articulação entre o Serviço Social e os estudos de 

gênero e os feminismos. Ao se incorporar à teoria marxiana, a partir da década de 1940, a profissão 

priorizou exclusivamente o enfoque de classe, desconsiderando, sempre, a heterogeneidade do 

pensamento a partir das dimensões sócio-históricas e culturais que emergem no cotidiano das 

práticas, entre elas, as diferenças sexuais, de identidade, de raça/etnia e de gênero. 

 

 
QUESTÃO 25 – De acordo com o Código de Ética do(a) Assistente Social e com a Lei nº 8.662/1993, 

de Regulamentação da Profissão, são deveres do(a) Assistente Social nas suas relações com os(as) 

usuários(as): 

 

I. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões 

institucionais. 

II. Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações 

apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos(as) usuários(as), mesmo que 

sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos(as) profissionais, resguardados os 

princípios do Código de Ética do(a) Assistente Social. 

III. Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e na defesa de seus interesses e necessidades. 

IV. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como 

um dos mecanismos indispensáveis à participação dos(as) usuários(as). 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 



473_CE_02_NS_6/9/201909:48:36 

Execução: Fundatec   
ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO 26 – Assinale a alternativa correta acerca da Instrumentalidade do Processo de Trabalho 

do Serviço Social. 
 

A) Não é uma propriedade da profissão, pois há limites para se alcançar os objetivos por meio da 

objetivação das intencionalidades profissionais.  

B) Pela instrumentalidade, os(as) profissionais modificam e transformam exclusivamente as condições 

objetivas do trabalho e das instituições, por isso não se constitui uma possibilidade concreta de 

reconhecimento social do Serviço Social na sociedade capitalista.  

C) A instrumentalidade é uma categoria constitutiva de todo o trabalho social, um modo de ser de 

todo o trabalho, inclusive das diversas formas de práxis sociais.  

D) O trabalho é o movimento que o homem realiza ao transformar a mercadoria em algo útil, um 

produto, sem valor de uso, adaptado às necessidades humanas.  

E) Ao atuar sobre a natureza, na sociedade capitalista, o homem não modifica a si mesmo, pois se 

produz somente mercadorias a nível de valor de troca, inclusive no trabalho profissional.  
 

 

QUESTÃO 27 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca da democracia na sociedade capitalista 

contemporânea. 
 

A) Frequentemente, o mundo globalizado atual é caracterizado com apelos ideológicos, supostamente 

positivos, que o reificam como um processo de vã ilusão quanto à vigência de um projeto global, 

que seria válido igualmente para todos os países em termos de acesso a trabalho, direitos e 

democracia. 

B) O(A) Assistente Social deve lutar por direitos, trabalho e democracia, compreendendo a relação 

entre o social e o econômico, que provoca uma grande instabilidade financeira e imenso 

endividamento dos países pobres. 

C) A luta do Serviço Social por trabalho, direitos e democracia no Brasil deve ser uma luta contra a 

economia política da iniquidade. 

D) A luta por direitos e democracia, em um mundo globalizado, requer entender a globalização como 

fim da história e como determinação econômica desprovida de luta de classe.  

E) No sistema capitalista globalizado, um dos mais importantes desafios do Serviço Social é 

compreender os direitos em uma perspectiva de totalidade, reconhecendo suas contradições no 

espaço de construção da sociabilidade humana.  
 

 

QUESTÃO 28 – A Subseção II do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 33, trata “Da 

Guarda”. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A guarda não obriga a prestação de moral à criança ou ao adolescente. 

B) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, 

nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 

C) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 

direito de representação para a prática de atos determinados. 

D) A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos 

de direito, inclusive previdenciários. 

E) Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, 

ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança 

ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o 

dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado 

ou do Ministério Público. 
 

 

QUESTÃO 29 – “O direito ao respeito consiste na _______ da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente, abrangendo a ________ da imagem, da identidade, da autonomia, dos 

valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. (ECA, 1990). 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) inviolabilidade – preservação 

B) inviolabilidade – segurança 

C) inviolabilidade – definição 

D) preservação – segurança 

E) preservação – noção 
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QUESTÃO 30 – “Um dos pilares do projeto ético-político do Serviço Social é a formação profissional. 

Por meio do projeto de profissão, as entidades representativas (Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social/ABEPSS, Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, Conselho Regional 

de Serviço Social/CRESS, Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social/ENESSO) reafirmam sua 

defesa e fortalecem sua continuidade” (CAPUTI, 2016). Sobre o estágio supervisionado em Serviço 

Social e o processo de supervisão, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O estágio supervisionado em Serviço Social e, com ele, o processo de supervisão, acompanha o 

movimento sócio-histórico, teórico-metodológico e as condições éticas e políticas que envolvem a 

profissão, desde os seus primórdios, na realidade brasileira. 

B) O debate sobre a supervisão de estágio no Serviço Social é efervescente nos tempos recentes, 

sobretudo considerando a imaturidade intelectual da categoria, a perspectiva de dissociabilidade 

entre formação e exercício profissional e as lutas travadas na defesa da educação privada de 

qualidade. 

C) A supervisão de estágio corresponde a uma das atividades mais antigas de ensinar e aprender. 

D) A supervisão de estágio ocorre no espaço e tempo do cotidiano do estágio supervisionado na 

graduação em Serviço Social. É de competência e atribuição privativa dos(as) Assistentes Sociais, 
conforme Lei nº 8.662/1993, de Regulamentação da Profissão. Toda a sua dinâmica se conecta a 

processos sócio-políticos, éticos, normativos e jurídicos da categoria e impera os rebatimentos do 

contexto da educação superior, do mercado de trabalho e de processos internos à profissão.  

E) A supervisão apresenta evolução analítica, prática e política intrínsecas ao processo de formação 

profissional, tanto que se desenvolve historicamente em consonância com os avanços e desafios 

postos à profissão. O processo de supervisão deve ser de acompanhamento direto e sistematizado 

e realizado em concomitância com a supervisão de campo e a supervisão acadêmica. 

 

 

QUESTÃO 31 – “A análise dos espaços ocupacionais do assistente social – em sua expansão e 

metamorfoses – requer inscrevê-los na totalidade histórica considerando as formas assumidas pelo 

capital no processo de revitalização da acumulação no cenário da crise mundial. Sob a hegemonia das 

finanças e na busca incessante da produção de superlucros, aquelas estratégias vêm incidindo 

radicalmente no universo do trabalho e dos direitos” (IAMAMOTO, 2009). Sobre os espaços sócio-

ocupacionais do assistente social, assinale a alternativa correta. 

 

A) Não refratam as particulares condições e relações de trabalho prevalentes na sociedade brasileira, 

isso em função de se vivenciar as condições globalizadas do capital internacional e financeiro 

rentista, em tempos de profunda alteração da base técnica da produção com a informática, a 

biotecnologia, a robótica e outras inovações tecnológicas e organizacionais. 

B) Pode-se dizer que o espaço profissional já não é um produto histórico, pois condiciona-se pelo nível 

de luta pela hegemonia que se estabelece entre as classes fundamentais e suas respectivas alianças 

e pelo tipo de respostas teórico-práticas densas de conteúdo político dadas pela categoria 

profissional.  

C) O espaço profissional pode ser tratado exclusivamente na ótica das demandas já consolidadas 

socialmente. 

D) Abrangem tanto os espaços ocupacionais resultantes da ação do empresariado e de segmentos 

específicos da sociedade civil quanto os derivados da implementação das políticas sociais de Estado 

e os acionados pela direção das organizações das classes trabalhadoras. 

E) Na defesa de sua relativa autonomia, no âmbito dos espaços ocupacionais, o(a) Assistente Social 

conta, a seu favor, com sua qualificação acadêmico-profissional especializada, com a 

regulamentação de funções privativas e competências, mas jamais com a articulação com outros 

agentes institucionais que participam do trabalho cooperativo, nem das forças políticas das 

organizações dos trabalhadores que aí incidem.  
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QUESTÃO 32 – Sobre o trabalho e gestão no Serviço Social, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) É imprescindível a compreensão ampla sobre as formas de gestão no trabalho do(a) assistente 

social, apesar da gestão não trazer contributos para decifrar como ocorre a organização do processo 

de trabalho na ponta do cotidiano profissional. 

B) O estudo da gestão no Serviço Social é permeado por questões ideológicas, que também concebem 

a administração como instrumento e instância de reprodução das relações de dominação de classe 

no capitalismo. 

C) A gestão consolida-se como instrumento de grande importância para o planejamento e 

desenvolvimento de ações, atividades e propostas de trabalho no cotidiano profissional.  

D) Na dimensão técnico-operativa, a gestão pode se apresentar como processo inerente ao trabalho 

profissional, pois é uma atividade exclusivamente humana, somente o homem pode desenvolvê-

la, portanto uma atividade inerente ao trabalho do assistente social nos diversos espaços sócio-

ocupacionais.  

E) A disciplina de gestão, conscientemente organizada e desenvolvida nos projetos pedagógicos dos 

cursos de Serviço Social, no Brasil, além de atender a uma exigência curricular, apresentando e 

fundamentando a gestão enquanto conhecimento importante para o trabalho profissional nos 

diferentes espaços sócio-ocupacionais, vai contribuir para o entendimento e a apropriação da 

gestão no âmbito do Serviço Social. 

 

 

QUESTÃO 33 – Sobre o tema da gestão como atividade inerente ao processo de trabalho, analise as 

assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A gestão consolida-se como processo inerente aos processos de trabalho desenvolvidos pelo 

homem, independentemente da área de atuação, seja na esfera da produção ou na esfera da 

reprodução. 

(  ) A gestão tem sua origem, como teleológica, na intencionalidade e no planejamento que dão 

origem ao processo de trabalho, pois é uma atividade desenvolvida exclusivamente pelo homem, 

portanto, compreendida como atividade teleológica, realizada nas diversas esferas da vida 

humana e nos espaços técnico-profissionais. 

(  ) Reconhecer e tomar propriedade da gestão implica em compreendê-la na sua dimensão empírica 

e experimental, a qual tem a possibilidade de fundamentar-se exclusivamente nas dimensões 

teórico-metodológica e ético-política do Serviço Social.  

(  ) Para partir da compreensão da gestão como atividade inerente ao processo de trabalho, deve-se 

distanciar-se da apreensão da gestão no âmbito do desenvolvimento do “processo de trabalho” 

em Marx, fundamentando-se tipicamente através do conceito de administração em geral. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – V. 

B) V – V – V – F. 

C) V – V – F – F. 

D) F – V – F – V. 

E) F – F – F – V. 
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QUESTÃO 34 – Sobre o tema do Desenvolvimento de Comunidade e o Serviço Social, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) A expressão Desenvolvimento de Comunidade foi pioneiramente utilizada pelo governo inglês, e o 

intuito era auxiliar os países na conquista da independência. Revela-se na preocupação do governo 

para com suas colônias na manutenção das relações até então existentes. Dessa maneira, o 

Desenvolvimento de Comunidade se afirma como fundamental estratégia de ação de um país sobre 

outros.  

B) A Organização de Comunidade destinada à estruturação de grupos e serviços institucionais de bem-

estar social antecede o Desenvolvimento de Comunidade, no caso brasileiro.  

C) O Desenvolvimento de Comunidade se origina nos Estados Unidos e penetra na América Latina na 

década de 1940. Sua preocupação é o ajustamento social da comunidade. Os determinantes dessa 

ação são entendidos na forma positivista. 

D) O modelo de Desenvolvimento de Comunidade nasceu no solo brasileiro em decorrência de 

articulações de organizações internacionais e de uma política nacional, com interesse na ampliação 

do capitalismo e na modernização do meio rural. 

E) O cenário político e econômico brasileiro, ao final dos anos 1950, propiciou ao Desenvolvimento de 

Comunidade ser, também, pensado em torno da problemática urbana.  
 

 

QUESTÃO 35 – Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) É o único benefício da Assistência Social garantido pela Constituição Federal de 1988 no valor de 

um salário mínimo mensal. 

B) Atualmente, conforme dados divulgados entre maio e agosto de 2019, atende cerca de 2.527.257 

pessoas com deficiência e 2.022.221 idosos, totalizando 4.549.478 beneficiários.  

C) Foi reivindicado no processo de redemocratização do país, vivenciado na efervescência dos 

movimentos sociais e políticos, constituindo-se a partir de 2003 como parte da Previdência Social.  

D) Somente em janeiro de 1996 a concessão do BPC foi iniciada — sete anos após a garantia 

constitucional — através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), órgão responsável pela 

política previdenciária.  

E) Por ser um benefício no valor de um salário mínimo e sem necessidade de contribuição direta, 

mesmo com critérios de acesso restritivos e as revisões constantes, incomoda setores burgueses e 

conservadores, por isso as inúmeras tentativas de redução do BPC. 
 

 

Para responder às questões 36 e 37, considere a citação abaixo, de Maria Lucia Lopes da 

Silva. 
 

“A restrição de direitos sociais tem sido recorrente nos países afetados pela crise estrutural do capital 

que se alastra desde o início dos anos 1970, com aprofundamento a partir de 2008. Em geral, 

acorrentados pelas expressivas dívidas públicas, os Estados-nação subordinam-se às pressões das 

finanças, que, associadas a grupos empresariais transnacionais, comandam, no contexto da crise, a 

acumulação e disputam ferozmente o fundo público. A Seguridade Social e, nesse particular, a 

Previdência Social tem sido uma das áreas mais afetadas. O Brasil não foge à regra”. (SILVA, 2018).  
 

QUESTÃO 36 – A respeito da contrarreforma da Previdência Social sob o comando do capital 

financeiro, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Dívida pública é a dívida contraída pelo governo com entidades financeiras ou pessoas da sociedade 

para financiar parte de seus gastos. 

B) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência 

social, lazer, esporte, entre outras políticas sociais e públicas.  

C) Um estado-nação pode ser considerado(a) uma área histórica que, por sua vez, pode ser 

identificada como possuidora de uma política legítima. 

D) Grupo empresarial pode ser considerado um conjunto de empresas que dependem de uma mesma 

empresa matriz. 

E) A Previdência Social concede benefícios por doença, invalidez, morte, assim como licença-

maternidade. 
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QUESTÃO 37 – Sobre a contrarreforma da Previdência Social sob o comando do capital financeiro, 

considerando a posição e afirmação da autora acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Desde o final da década de 1990, sob pressões realizadas pelas instituições financeiras, assim como 

bancos, seguradoras, fundos de pensão, sociedades hipotecárias, o Estado brasileiro vem 

promovendo uma incessante contrarreforma da Seguridade Social, com ênfase na Previdência 

Social, que tem provocado a redução do espaço da previdência pública e a ampliação do espaço da 

previdência privada. 

B) Esse movimento de contrarreforma é oscilante, ora mais intenso e agressivo, ora mais sutil, 

dependendo da conjunção de fatores e do grau de comprometimento e capacidade de reação dos 

governos às pressões do capital financeiro. 

C) Ao longo de sua história, a Previdência Social passou por reformas — ampliadoras de direitos — e 

por contrarreformas — restritivas de direitos. 

D) A mais importante reforma, ampliadora de direitos, ocorreu em 1988, incorporando a Previdência 

Social, na nova Constituição Federal, ao sistema de Seguridade Social. 

E) O contexto de crise da grande depressão econômica, que teve início em 1922, em que também 

houve a expansão da questionável dívida pública dos estados-nação e a afirmação das finanças no 

comando da acumulação, é o pano de fundo estrutural comum a esse movimento de contrarreforma 

da Previdência Social.  

 

 

Para responder às questões 38 e 39, considere a citação abaixo, de Mauri Antônio da Silva. 

 

“Depois de vinte e um anos sob a ditadura civil-militar, o Brasil passou por um processo de 

redemocratização com a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988). Na 

Constituição Federal de 1988, os constituintes asseguraram os direitos sociais como direitos 
fundamentais em seu Artigo 6º, constituindo as bases legais para o desenvolvimento de um novo 

marco civilizatório. A partir de então, ficou definido que são direitos sociais constitucionalizados a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. No Artigo 194 foi estabelecido 

que “a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”, tendo como objetivos: a universalidade do atendimento; a uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; a seletividade e distributividade 

na prestação dos benefícios e serviços; a irredutibilidade do valor dos benefícios; a equidade na forma 

de participação no custeio; a diversidade das fontes de financiamento e a participação democrática 

da comunidade em sua gestão”. (SILVA, 2019).  

 

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tema das propostas da Reforma da 

Previdência Social no Brasil entre os anos de 2016 e 2018 e a conjuntura contemporânea, 

considerando a posição e a afirmação do autor acima. 

 

A) Em um contexto de forte crise econômica da economia brasileira, o governo Temer encaminhou, 

ao final de 2016, uma nova proposta de contrarreforma da previdência social para atender aos 

interesses populares e da classe trabalhadora.  

B) Desde o início dos anos 1990, os direitos sociais foram limitados pela hegemonia do capital 

financeiro na economia brasileira, por meio das contrarreformas do Estado brasileiro.  

C) As reformas previdenciárias, estimuladas pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, 

vêm reduzindo o alcance dos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal, constituindo-

se em verdadeiras contrarreformas. 

D) A financeirização mundial faz parte da atual fase do capitalismo, que teve início durante a crise 

global dos anos 1970 para a acumulação de riquezas, baseado no excessivo poder do setor 

financeiro mundial, produzindo reflexos no cenário contemporâneo. 

E) Na década de 1980, os Estados Unidos da América, o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) passaram a preconizar reformas neoliberais para os países latino-americanos, 

que foram denominadas de Consenso de Washington. 
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QUESTÃO 39 – Considerando a citação acima, analise as assertivas abaixo: 

 

I. As políticas neoliberais aprofundaram o processo de captura do Estado brasileiro pela classe 

proletária financeira, por meio dos seus órgãos associativos de classe que organizavam suas 

demandas junto ao Estado. 

II. O instrumento do orçamento público é um espaço tomado pelas forças dominantes da sociedade 

brasileira, que buscam assegurar a satisfação de seus interesses no que se refere à previsão das 

Receitas e à fixação das Despesas públicas, promovendo, assim, exclusivamente a execução da 

sua direção societária.  

III. Após o impeachment, consumado em 31 de agosto de 2016, contra o mandato da presidenta 

Dilma Rousseff, os ataques aos direitos sociais, que se inserem na ofensiva neoliberal iniciada 

mundialmente nos anos 1970 (em resposta à crise estrutural do capital), ressurgiram com força, 

acelerando a economia brasileira e distribuindo renda entre os diferentes estratos da população 

brasileira.  

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Sobre os direitos humanos enquanto um desafio ao Serviço Social contemporâneo, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) O Código de Ética Profissional dos(as) assistentes sociais de 1993 apresenta nove princípios que 

expressam o projeto ético-político do Serviço Social. O projeto profissional assume, na atualidade, 

um compromisso radical com a cidadania, com a efetivação dos direitos humanos e com os 

preconceitos, contemplando o pluralismo das correntes teóricas.  

B) Pode-se dizer que a fundamentação sobre os direitos humanos se iniciou com maior amplitude no 

campo filosófico-metafísico. 

C) Um período de extrema relevância para a concretização dos direitos humanos foi após a Guerra 

Austro-Russo-Turca, com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU). 

D) No Brasil, a luta pelos direitos humanos emergiu como resposta às diversas formas de violência 

sofridas, especialmente no período da ditadura militar. Durante a redemocratização no País, a partir 

de 1960, diversos debates e seminários, além de intensa mobilização social, surgiram com a 

intenção de criar uma nova cultura política. 

E) Os direitos humanos são particulares no sentido de que aquilo que é considerado um direito humano 

no Brasil, não deverá sê-lo com o mesmo nível de exigência e de responsabilidade em outro país 

do mundo, porque eles se referem a um membro de uma sociedade política. 


