
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 
Estado de Minas Gerais 

ASSISTENTE SOCIAL 
PROCESSO SELETIVO 

01/2019 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 

 Este Caderno de Questões contém 25 (vinte e cinco) questões da Prova de sua Função Pública. 
Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência 
na sala de Provas. 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora. 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

BOA PROVA ! 

REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

CONHECIMENTO UNIVERSAL ¿ ?

01

O Brasil de hoje se depara com importantes questões 

que exigem reformas profundas no sistema social. 

Quando falamos em um assunto que envolve 

amplamente a discussão interconectada dos conceitos 

de capitalização, integralidade, idade mínima, 

envelhecimento populacional e expectativa de vida, 

paridade e BPC, estamos falando sobre a 

(A) Reforma da Política salarial 

(B) Reforma da Previdência 

(C) Reforma Política 

(D) Reforma Tributária 

02

“Em 20 de julho completam-se cinquenta anos do 

primeiro pouso do homem na superfície da Lua. Neil 

Armstrong, foi o primeiro a desembarcar do Eagle, o 

módulo lunar e Edwin Aldrin o segundo; o terceiro 

integrante da missão, Michael Collins, continuou em 

órbita, a bordo da nave-mãe Colúmbia.” 

(revista VEJA, ed. 2.641, ano 52, nro. 27, de 03 de junho de 2019, p. 74) 

Onde situava-se a NASA, o centro norte-americano de 

controle destas vitoriosas operações? 

(A) Nova York, estado de Nova York 

(B) Miami, estado da Florida 

(C) Los Angeles, estado da California 

(D) Houston, estado do Texas 

03

“Há trinta anos, na madrugada de 04 de junho, 300.000 

soldados com tanques e armamento pesado avançaram 

sobre a Praça da Paz Celestial e dispararam contra a 

multidão composta, em sua maioria, de estudantes que lá 

se aglomeravam.” 

(Revista VEJA, edição 2.638, ano 52, nro. 24, de 12 de junho se 2019, p. 28).  

Estes fatos, relembrados recentemente em diversas 

partes do mundo, ocorreram em qual parte do oriente? 

(A) Taiwan 

(B) Cingapura 

(C) China 

(D) Hong Kong 

LÍNGUA PORTUGUESA ¿ ? 

Texto para as questões de 04 a 09 

Visão 

Rubem Braga 

No centro do dia cinzento, no meio da banal 

viagem, e nesse momento em que a custo equilibramos 

todos os motivos de agir e de cruzar os braços, de 

insistir e desesperar, e ficamos quietos, neutros, presos 

ao mais medíocre equilíbrio – foi então que aconteceu. 

Eu vinha sem raiva nem desejo – no fundo do coração as 

feridas mal cicatrizadas, e a esperança humilde como ave 

doméstica – eu vinha como um homem que vem e vai, e 

já teve noites de tormentas e madrugadas de seda, e dias 

vividos com todos os nervos e com toda a alma, e 

charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência 

dos pobres – eu vinha como um homem que faz parte da 

sua cidade, e é menos um homem que um transeunte, e 

me sentia como aquele que se vê nos cartões-postais, de 

longe, dobrando uma esquina – eu vinha como um 

elemento altamente banal, de paletó e gravata, integrado 

no horário coletivo, acertando o relógio do meu pulso 

pelo grande relógio da estrada de ferro central do meu 

país, acertando a batida do meu pulso pelo ritmo da faina 

quotidiana – eu vinha, portanto, extremamente sem 

importância, mas tendo em mim a força da conformação, 

da resistência e da inércia que faz com que um minuto 

depois das grandes revoluções e catástrofes o sapateiro 

volte a sentar na sua banca e o linotipista na sua 

máquina, e a cidade apareça estranhamente normal – eu 

vinha como um homem de quarenta anos que dispõe de 

regular saúde, e está com suas letras nos bancos 

regularmente reformadas e seus negócios sentimentais 

aplacados de maneira cordial e se sente bem disposto 

para as tarefas da rotina, e com pequenas reservas para 

enfrentar eventualidades não muito excêntricas – e que 

cessou de fazer planos gratuitos para a vida, mas ainda 

não começou a levar em conta a faina da própria morte – 

assim eu vinha, como que ama as mulheres de seu país, 

as comidas de sua infância e as toalhas do seu lar – 

quando aconteceu. Não foi algo que tivesse qualquer 

consequência, ou implicasse novo programa de 

atividades; nem uma revelação do Alto nem uma 

demonstração súbita e cruel da miséria de nossa 

condição, como às vezes já tive. 

Foi apenas um instante antes de se abrir um 

sinal numa esquina, dentro de um grande carro negro, 

uma figura de mulher que nesse instante me fitou e 

sorriu com seus grandes olhos de azul límpido e a boca 

fresca e viva; que depois ainda moveu de leve os lábios 

como se fosse dizer alguma coisa – e se perdeu, a um 

arranco do carro, na confusão do trafego da rua estreita e 

rápida. Mas foi como se, preso na penumbra da mesma 

cela eternamente, eu visse uma parede se abrir sobre 

uma paisagem úmida e brilhante de todos os sonhos de 

luz. Com vento agitando árvores e derrubando flores, e o 

mar cantando ao sol. 

FONTE: https://contobrasileiro.com.br/visao-cronica-de-rubem-braga/ 

04

Sobre a passagem “eu vinha como um homem que vem e 

vai, e já teve noites de tormentas e madrugadas de seda, 

e dias vividos com todos os nervos e com toda a alma, e 

charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência 

dos pobres”, é correto afirmar que ela: 

(A) Contém jogos constantes em que uma ideia é causa 

e consequência da outra. 

(B) Foi redigida com a intenção de estabelecer ideias e 

imagens aleatórias, a fim de estabelecer o sentido 

de desorientação do homem naquela circunstância. 

(C) Foi construída com oposições, a fim de que os 

extremos da existência humana fossem 

representados. 

(D) Tem por finalidade recriar os mecanismos inseguros 

da memória. 
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05

Em “eu vinha como um homem que faz parte da sua 

cidade, e é menos um homem que um transeunte, e me 

sentia como aquele que se vê nos cartões-postais, de 

longe, dobrando uma esquina”, o segmento em destaque, 

considerando o contexto em que ocorre: 

(A) Sobrepõe o homem ao transeunte. 

(B) Iguala o homem ao transeunte. 

(C) Valoriza o transeunte em detrimento do homem. 

(D) Desvaloriza o homem da mesma maneira que o 

transeunte. 

06

A palavra “faina” é usada em dois momentos no texto. 

Sobre ela, é correto afirmar que: 

(A) Tem o sentido de movimentação em ambas as 

ocorrências. 

(B) Tem o sentido de movimentação na primeira 

ocorrência e de estagnação na segunda ocorrência. 

(C) Tem o sentido de estagnação na primeira ocorrência 

e de movimentação na segunda ocorrência. 

(D) Tem o sentido de estagnação em ambas as 

ocorrências.

07

Em “eu vinha como um homem de quarenta anos que 

dispõe de regular saúde, e está com suas letras nos 

bancos regularmente reformadas e seus negócios 

sentimentais aplacados de maneira cordial e se sente 

bem disposto para as tarefas da rotina”, o termo em 

destaque estabelece ideia de: 

(A) Causa. 

(B) Condição. 

(C) Concessão. 

(D) Finalidade. 

08

Sobre o texto, é correto afirmar que: 

(A) O assunto essencial é a reflexão do narrador sobre 

si mesmo, completamente alheio a qualquer detalhe 

que tenha marcado seu dia. 

(B) O autor se vê como alguém que não se insere no 

mundo e, por isso, necessita de fugas da realidade, 

como o sonho, o resgate do passado e, em última 

análise, a morte. 

(C) O autor reflete sobre si mesmo e seu estar no 

mundo, valorizando detalhes do mundo exterior que, 

em um instante qualquer, marcou sobremaneira seu 

dia. 

(D) A reflexão estabelecida no texto é sobre os valores 

imateriais, que devem se sobrepor aos valores 

materiais. 

09

É correto afirmar que o texto tem por finalidade: 

(A) Descrever um lugar. 

(B) Refletir sobre si e sobre um fato. 

(C) Narrar uma história policial. 

(D) Argumentar sobre questões político-sociais. 

MATEMÁTICA ¿ ?

10

O logaritmo é um conceito da álgebra, amplamente 

utilizado, que tem por finalidade principal simplificar 

cálculos. Na sua definição, o logaritmo de um número é o 

expoente a que o valor de sua base deve ser elevado 

para produzir este mesmo número. Por exemplo, o 

logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Considerando a 

lógica implicada no conceito de logaritmo, qual é o 

logaritmo de 1 milhão na base 10? 

(A) 6 

(B) 100 

(C) 500 

(D) 100.000 

ÁREA PARA RASCUNHO 

11

Se o terceiro dia depois de amanhã será segunda-feira, 

que dia da semana é hoje? 

(A) Sábado 

(B) Sexta-feira 

(C) Quinta-feira 

(D) Quarta-feira 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS ¿ ?

12

Considerando que a proteção dos direitos humanos 

através de um regime de direito é essencial para que 

ninguém seja subjugado à tirania e a opressão, o que a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos promove a 

respeito dos processos de acusação e julgamento de 

uma pessoa? 

(A) Será considerada válida a condenação por ações ou 

omissões que, no momento da sua prática, não 

constituíam ato delituoso à face do direito interno ou 

internacional. 

(B) Qualquer pessoa pode ser condenada por ato 

delituoso ainda que a sua culpabilidade não seja 

legalmente provada no decurso de um processo 

público. 

(C) Toda a pessoa acusada de um ato delituoso 

presume-se inocente até que a sua culpabilidade 

fique legalmente provada no decurso de um 

processo público em que todas as garantias 

necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. 

(D) Em todo caso de penalização mais leve do que a 

que era aplicável no momento em que o ato 

delituoso foi cometido, será considerado 

temporariamente suspenso o processo julgamento. 
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO ¿ ?

13

De acordo com o texto estabelecido no Código de Ética 

do Assistente Social, é dever do/a assistente social nas 

suas relações com os/as usuários/as: 

(A) Contribuir para a viabilização da participação efetiva 

da população usuária nas decisões institucionais. 

(B) Participação na elaboração e gerenciamento das 

políticas sociais, e na formulação e implementação 

de programas sociais. 

(C) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 

sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse 

da população. 

(D) Ter livre acesso à população usuária. 

14

Segundo a Lei que Regulamenta a profissão do 

Assistente Social, analise as assertivas abaixo e marque 

a opção correta. 

(A) É livre o exercício da profissão de Assistente Social 

em todo o território nacional, observadas as 

condições estabelecidas na Constituição Federal. 

(B) O exercício da profissão de Assistente Social requer 

prévio registro em qualquer Conselho Regional de 

Serviço Social. 

(C) Constitui competência do Assistente Social: planejar, 

organizar e administrar programas e projetos em 

Unidade de Serviço Social. 

(D) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 

constituem, em seu conjunto, uma entidade com 

personalidade jurídica e forma federativa. 

15

acompanhamento não deve ser focalizado nos 

procedimentos hormonais ou cirúrgicos. 

Segundo a Resolução CFESS nº 845/208, que dispõe 

sobre atuação profissional do/a assistente social em 

relação ao processo transexualizador, não é correto 

afirmar: 

(A) As(os) assistentes sociais deverão contribuir, no 

âmbito de seu espaço de trabalho, para a promoção 

de uma cultura de respeito à diversidade de 

expressão e identidade de gênero, a partir de 

reflexões críticas acerca dos padrões de gênero 

estabelecidos socialmente. 

(B) É atribuição privativa da/o assistente social prestar 

acompanhamento a sujeitos que buscam as 

transformações corporais em consonância com suas 

expressões e identidade de gênero. 

(C) As(os) assistentes sociais, ao realizarem o 

atendimento, deverão utilizar de seus referenciais 

teoricometodológicos e ético-políticos, com base no 

código de ética da/o assistente social, rejeitando 

qualquer avaliação ou modelo patologizado ou 

corretivo da diversidade de expressão e identidade 

de gênero. 

(D) A atuação da(o) assistente social deve se pautar 

pela integralidade da atenção à saúde e considerar 

as diversas necessidades das(os) usuárias(os) e o 

atendimento a seus direitos tendo em vista que esse 

16

Acerca da emissão de pareceres, laudos, opiniões 

técnicas conjuntos entre o assistente social e outros 

profissionais, julgue as assertivas abaixo e marque a 

opção correta. 

I - A elaboração, emissão e/ ou subscrição de 

opinião técnica sobre matéria de Serviço Social 

por meio de pareceres, laudos, perícias e 

manifestações é atribuição privativa do 

assistente social, devidamente inscrito no 

Conselho Regional de Serviço Social de sua 

área de atuação. 

II - O assistente social, ao emitir laudos, 

pareceres, perícias e qualquer manifestação 

técnica sobre matéria de Serviço Social, deve 

atuar com ampla autonomia respeitadas as 

normas legais, técnicas e éticas de sua 

profissão, não sendo obrigado a prestar 

serviços incompatíveis com suas 

competências e atribuições previstas pela Lei 

n
o
 8.662/93. 

III - O assistente social deve, sempre que possível, 

integrar equipes multiprofissionais, bem como 

incentivar e estimular o trabalho 

interdisciplinar. 

Dos itens: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

17

É correto afirmar sobre o parecer social: 

(A) O conteúdo deve ser apresentado de modo 

excessivo e subjetivo, bem aprofundado e detalhar a 

situação que motivou a elaboração do mesmo. 

(B) Para a sua elaboração o profissional deve ter 

autonomia frente ao órgão requisitor na escolha dos 

instrumentos de estudo e observação e o sigilo 

profissional deve ser prevalecido. 

(C) Utilizado como um elemento de prova no meio 

judiciário, para dar suporte à decisão pelo juiz. 

(D) É a apresentação descritiva e interpretativa de uma 

situação ou expressão da questão social. 

18

A gestão das ações na área de assistência social fica 

organizada sob a forma de sistema descentralizado e 

participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), com os seguintes objetivos, de acordo 

com a Lei Orgânica da Assistência Social: 

(A) Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo. 
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(B) Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

(C) Estabelecer a gestão integrada de serviços e 

benefícios. 

(D) Descentralização político-administrativa para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de 

governo. 

19

Assinale a opção incorreta sobre o que dispõe a Lei 

Orgânica da Assistência Social. 

(A) A identidade visual do Suas deverá prevalecer na 

identificação de unidades públicas estatais, 

entidades e organizações de assistência social, 

serviços, programas, projetos e benefícios 

vinculados ao SUAS. 

(B) Cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social 

normatizar e padronizar o emprego e a divulgação 

da identidade visual do SUAS. 

(C) A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação 

de medicamentos e produtos de interesse para a 

saúde, às famílias e indivíduos em situações de 

vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos 

desta Lei, dar-se-á independentemente da 

apresentação de documentos que comprovem 

domicílio ou inscrição no cadastro no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

(D) O funcionamento das entidades e organizações de 

assistência social depende de prévia inscrição no 

respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, 

ou no Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal, conforme o caso. 

20

Sobre o diagnóstico no âmbito da Política de Assistência 

Social, leia as assertivas abaixo e marque (V) verdadeiro 

ou (F) falso. Em seguida, marque a sequência, de cima 

para baixo, correta. 

(  ) O diagnóstico tem por base o conhecimento da 

realidade a partir da leitura dos territórios, 

microterritórios ou outros recortes 

socioterritoriais que possibilitem identificar as 

dinâmicas sociais, econômicas, políticas e 

culturais que os caracterizam, reconhecendo as 

suas demandas e potencialidades. 

(  ) O diagnóstico socioterritorial deve ser concebido 

como a matéria-prima do trabalho social com 

famílias. Trata-se de uma ferramenta que permite 

representar a associação entre demandas, riscos 

sociais e potencialidades vividas e observadas 

em determinado espaço — que é o chão por onde 

transitam as famílias, lugar das relações 

humanas e onde se tecem as redes de proteção 

primária. 

(  ) O diagnóstico socioterritorial deve ser elaborado 

especificamente pela equipe de Vigilância 

socioassistencial. Na ausência desta equipe, o 

gestor deve contratá-la para que o diagnóstico 

seja elaborado. Ele é determinante para uma 

visão abrangente das características do território. 

(  ) Cabe ao trabalhador do SUAS elaborar o 

diagnóstico socioterritorial, estabelecendo 

correspondência entre os dados “macro” — 

apresentados pela Vigilância social — e os dados 

“micro”, procedentes do cotidiano, do olhar e da 

voz das famílias. 

(A) V - V - F - V. 

(B) V - V - V - F. 

(C) F - V - F - V. 

(D) V - F - V - F.

21

O projeto ético-político do Serviço Social apresenta, 

exceto: 

(A) A autoimagem de uma profissão. 

(B) Elege os valores que legitimam a profissão 

socialmente. 

(C) Formulam os requisitos (teóricos, institucionais e 

práticos) para o exercício da profissão. 

(D) Proposta de transformação radicação da realidade – 

projeto societário. 

22

Não constitui característica da Previdência Social no 

Brasil: 

(A) Direito de todos. 

(B) Natureza contributiva. 

(C) Sistema de previdência complementar facultativo. 

(D) Não deve observar critérios de preservação do 

equilibro financeiro e atuarial. 

23

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. Compete ao 

Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 

social, com base no seguinte objetivo: 

(A) Diversidade dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais. 

(B) Redutibilidade do valor dos benefícios. 

(C) Unidade da base de financiamento. 

(D) Equidade na forma de participação no custeio. 

24

Sobre o tema Políticas de Saúde (SUS) e agências 

reguladoras julgue as afirmações. 

I - A regulação da saúde suplementar resultou da 

necessidade de se intervir no mercado que 

atua em uma atividade considerada de 

relevância pública. 

II - A Agência Nacional de Saúde foi criada com o 

objetivo de garantir aos consumidores de 
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planos de assistência à saúde os serviços 

contratados, assim como regular, normatizar, 

controlar e fiscalizar a prestação de planos e 

seguros privados de assistência à saúde. 

III - O Conselho de Saúde Municipal integra a 

estrutura regimental do Ministério da Saúde, e 

tem por competência estabelecer e 

supervisionar a execução de políticas e 

diretrizes gerais do setor de saúde 

suplementar; aprovar o contrato de gestão da 

ANS; supervisionar e acompanhar as ações e o 

funcionamento da ANS; deliberar sobre a 

criação de câmaras técnicas, de caráter 

consultivo, de forma a subsidiar suas decisões. 

Dos itens: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

25

___________

É correto afirmar sobre o serviço social e a atuação 

profissional do assistente social na sociedade: 

(A) Um dos maiores desafios que o assistente social 

vive no presente é desenvolver sua capacidade de 

decifrar a realidade e construir propostas de trabalho 

criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a 

partir das demandas emergentes no cotidiano. Enfim 

ser um profissional executivo e não propositivo. 

(B) A profissão avançou, rompeu com o 

conservadorismo, e atua na direção da manutenção 

da exploração de classe sobre as questões que 

dizem respeito a sobrevivência social e material dos 

setores majoritários da população trabalhadora. 

(C) O desafio é redescobrir alternativas e possibilidades 

para o trabalho profissional no cenário atual; traçar 

horizontes para formulação de propostas que façam 

frente a questão social e que sejam solidárias com a 

vida daqueles que vivenciam, não só como vitimas, 

mas como sujeitos que lutam pela preservação e 

conquista de sua vida, da sua humanidade. 

(D) O Serviço Social na contemporaneidade é muito 

mais do que titulo formal, pois sintetiza o desafio de 

decifrar os novos tempos para que deles possa ser 

contemporâneo. Exige-se um profissional 

qualificado, que reforce e amplie sua competência 

acrítica.

ÁREA PARA RASCUNHO 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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