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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ/MG  

EDITAL Nº 01/2021 

502 – ASSISTENTE SOCIAL 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 30(trinta) questões de Múltipla Escolha, 

cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a 

impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova Objetiva será de  03h00min (três horas), incluído o tempo para leitura das instruções e 

preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.  

 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo 

de 1(uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas, ao fiscal de sala. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Questões e o gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no 

endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 05/09/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

Área de Conhecimento 

Português 
Noções de 

Informática 
Legislação Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos 

Específicos 
Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 4,0 cada 11 a 15 3,0 cada 16 a 20 3,0 cada 21 a 25 3,0 cada 26 a 30 3,0 cada 

1 

2 

04/09/2021 14h30 às 17h30 
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PORTUGUÊS 

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 08.   

(Texto) 

 

QUESTÃO 1 

Sobre a interpretação do Texto, analise as afirmativas 

a seguir: 

I- Com o passar do tempo, a mobilidade urbana 

tem se tornado um desafio cada vez maior. 

II- O transporte individual parecia ser uma 

grande solução no século XX, todavia, 

atualmente, passou a ser considerado um 

problema. 

III- O carro de passeio tornou-se símbolo de status 

e independência, privativo, exclusivamente, 

às pessoas de alta renda. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

A) I apenas. 

B) I e II apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 2 

Analise o trecho retirado do Texto: 

“Em 2007, uma pesquisa realizada em São Paulo 

revelou que em torno de 60% dos motoristas 

dirigiam sem outro passageiro no carro.” (linhas 8 a 

11). 

Sobre o trecho, assinale a alternativa CORRETA: 

A) O verbo “revelou” possui significado 

contrário ao ato de tornar algo conhecido. 

B) A vírgula foi incorretamente empregada no 

período. 

C) É um período composto exatamente por uma 

oração principal e uma oração subordinada 

substantiva. 

D) A partícula “que”, sintaticamente, introduz o 

objeto indireto da oração subordinada 

substantiva. 

 

QUESTÃO 3 

 Analise o trecho retirado do Texto: 

“A frota de automóveis e motocicletas cresceu e o 

transporte individual, que parecia ser uma grande 

solução no século XX, passou a ser um problema 

atualmente...” (linhas 2 a 6). 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE a regra pela qual as vírgulas 

foram empregadas no trecho apresentado. 

A) Emprega-se a vírgula para separar os 

elementos mencionados em uma relação. 

B) Emprega-se a vírgula para isolar o vocativo. 

C) Emprega-se a vírgula para isolar uma oração 

subordinada adjetiva explicativa. 

D) Emprega-se a vírgula para isolar palavras e 

expressões repetidas. 

 

QUESTÃO 4 

Sobre a análise morfológica e sintática do Texto, 

assinale a alternativa CORRETA: 

A) Na linha 3, “A frota de automóveis e 

motocicletas” é sujeito desinencial do verbo 

“cresceu” (linha 3). 

B) “Em 2007, [...]” (linha 8) exerce função 

morfológica de complemento nominal. 

C) A palavra “capixabas” (linha 19), por exercer 

função morfológica de adjetivo, exerce, 

respectivamente, função sintática de adjunto 

adnominal. 

D) O trecho “que em torno de 60% dos 

motoristas” (linhas 9 e 10) exerce função 

morfológica de sujeito da oração a que 

pertence. 
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QUESTÃO 5 

O verbo “transformar”, empregado na linha 13 do 

Texto, exerce a mesma transitividade verbal na 

alternativa: 

A) O rancor transformou-se em compaixão. 

B) Aquela nobre filosofia, posta em prática, 

transformou-o. 

C) Os vencedores transformavam os vencidos 

em escravos. 

D) Aquela nova fase a transformara. 

 

QUESTÃO 6 

Sobre as partículas “que” presentes no Texto, assinale 

a alternativa CORRETA: 

A) A partícula “que” (linha 4) é um pronome 

relativo, o qual desempenha função anafórica 

de coesão. 

B) No Texto, não há nenhuma partícula “que” 

com função de conjunção integrante.  

C) A partícula “que” presente na linha 9 exerce a 

mesma função morfológica da partícula “que” 

empregada na linha 4. 

D) A partícula “que” (linha 12) exerce função 

sintática de complemento nominal. 

 

QUESTÃO 7 

Analise o trecho retirado do Texto: 

“Os indicadores mostraram que o carro de passeio se 

tornou mais do que um meio de transporte...” (linhas 

11 a 14). 

Sobre o trecho, assinale a alternativa CORRETA: 

A) O sujeito da oração principal é composto.  

B) O verbo “se tornou” está inserido em uma 

oração subordinada adjetiva. 

C) O trecho “que o carro de passeio se tornou 

mais do que um meio de transporte” exerce 

função sintática de objeto direto do verbo 

“mostraram”. 

D) O sujeito do verbo “mostraram” é “que o carro 

de passeio se tornou mais do que um meio de 

transporte”. 

 

QUESTÃO 8 

 A palavra “século” (linha 5) foi acentuada pela 

mesma regra de todas as palavras a seguir retiradas do 

Texto, EXCETO: 

A) “público” (linha 23). 

B) “combustível” (linha 7). 

C) “trânsito” (linha 6). 

D) “símbolo” (linha 13). 

 

QUESTÃO 9 

 Analise os períodos a seguir: 

I- “Permearam mais de 300 anos entre o início 

da escravatura no Brasil e sua abolição.” 

II- O sucesso permeou toda a sua vida 

profissional. 

III- Quando a doença instalava-se, a euforia 

permeava-se com a depressão. 

É CORRETO afirmar que o verbo “permear” assume 

nos períodos apresentados, respectivamente, 

transitividade verbal: 

A) Indireta, direta e indireta. 

B) Indireta, direita e pronominal. 

C) Direta, indireta e pronominal. 

D) Direta e indireta, indireta e pronominal. 

 

QUESTÃO 10 

Com base no emprego do acento grave indicador de 

crase, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Convidei-o a vir à minha casa. 

B) Vou caminhar até à praia. 

C) Depois de dois meses de mar aberto, 

regressamos finalmente à terra. 

D) Estamos todos à mercê da violência urbana. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que SE TRATA de um 

software. 

A) Microprocessador. C) Memória RAM. 

B) Scanner.  D) Editor de texto. 

 

QUESTÃO 12 

O programa projetado para monitorar as atividades de 

um sistema e enviar as informações coletadas para 

terceiros é conhecido como: 

A) Vírus.    C) Monitor. 

B) Spyware.  D) Cavalo de Troia. 

 

QUESTÃO 13 

 

Considerando os valores listados na planilha 

apresenta, no MS Excel 2010, o valor que será exibido 

na célula A5, após esta ser preenchida com a fórmula 

=MÉDIA(A3:C3), será: 

A) 6.   C) 8. 

B) 7.   D) 9. 
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QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o recurso do Windows 10, 

versão em português, que permite acesso à ferramenta 

para e adição de impressoras. 

A) Gerenciamento de dispositivos. 

B) Gerenciamento de equipamento. 

C) Painel de controle. 

D) Windows Explorer. 

 

QUESTÃO 15 

Em um documento do MS Word 2010, versão 

português, a tecla de atalho que permite verificar a 

ortografia e a gramática é a: 

A) F3.   C) F7. 

B) F4.   D) F8. 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 16 

De acordo com a Lei nº 8.069/1990, é assegurado a 

todas as mulheres o acesso aos programas e às 

políticas de saúde da mulher e de planejamento 

reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-

natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Nesse contexto, o atendimento pré-natal será 

realizado por profissionais da/do: 

A) Atenção primária. 

B) SAMU. 

C) Atenção terciária. 

D) Atenção secundária. 

 

QUESTÃO 17 

Leia o trecho a seguir: 

“O envelhecimento é um direito 

________________________ e a sua proteção um 

direito ______________, nos termos desta Lei e da 

legislação vigente”. 

Fonte: Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE as lacunas. 

A) individual, econômico 

B) adquirido, social 

C) personalíssimo, social 

D) personalíssimo, econômico 

 

QUESTÃO 18 

De acordo com a Lei Maria da Penha é entendida 

como qualquer conduta que lhe cause danos 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 

que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 

intimidade, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação.   

É CORRETO afirmar que o trecho se refere a: 

A) Violência sexual. 

B) Violência física. 

C) Violência moral. 

D) Violência psicológica. 

 

QUESTÃO 19 

Leia o trecho a seguir: 

“Aos pais incumbe o dever de _____________, 

___________ e ____________ dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação 

de cumprir e fazer cumprir as determinações 

judiciais”. 

Fonte: Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE as lacunas. 

A) cuidado, saúde, disciplina 

B) sustento, guarda, educação 

C) disciplina, ensino, guarda 

D) educação, carinho, amor 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com o Caderno de Orientações: A 

Prevenção e o Trabalho Social com Famílias na 

Proteção Social Básica da Secretaria de Estado de 

Trabalho e Desenvolvimento Social de MG, são 

objetivos da proteção social básica, EXCETO: 

A) A superação da situação de vulnerabilidade 

instaurada. 

B) O desenvolvimento de pontencialidades e 

aquisições. 

C) O fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

D) A prevenção de riscos sociais. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 21 

O IMC é a principal maneira de descobrir se está com 

peso ideal ou se apresenta magreza, sobrepeso ou 

obesidade. Fazer essa medição é muito importante, 

pois faz com que seja possível o acompanhamento da 

saúde do indivíduo evitando gerar algumas patologias 

como é o caso da diabetes. Nesse sentido, o 

significado de IMC é: 

A) Índice Muscular Corpóreo. 

B) Índice de Massa Cardiológica. 

C) Índice de Massa Corporal. 

D) Índice Muscular Cardiológico. 

 

QUESTÃO 22 

“Conjunto de direitos e deveres exercidos por um 

indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao 

seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus 

espaços e na sua posição em poder nele intervir e 

transformá-lo” 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 23 de 

agosto 2021. 

O trecho REFERE-SE a/ao: 

A) Socialização.  C) Parlamentarismo. 

B) Presidencialismo. D) Cidadania. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre a reforma da previdência, tida como grande 

vitória conquistada pelo governo brasileiro em 2019, 

deixou de fora uma categoria na ótica da presidência, 

para lhe seja dada uma reforma própria. Trata-se da 

categoria dos: 

A) Militares.  C) Agricultores. 

B) Médicos.  D) Metalúrgicos. 

 

QUESTÃO 24 

A densidade demográfica é um dado importante para 

a verificação do censo, pois nem sempre um local 

populoso é também povoado.  

Nesse sentido, considerando a amplitude do território 

nacional brasileiro, assinale a alternativa que 

apresenta CORRETAMENTE o estado mais 

populoso do Brasil, segundo o Censo do IBGE de 

2010. 

A) São Paulo.  C) Rio de Janeiro. 

B) Minas Gerais.  D) Salvador. 

QUESTÃO 25 

Sua transmissão acontece de uma pessoa doente para 

outra ou por contato próximo por meio de: toque do 

aperto de mão contaminadas; gotículas de saliva; 

espirro; tosse; catarro; objetos ou superfícies 

contaminadas, como celulares, mesas, talheres, 

maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 

Fonte: Ministério da Saúde de A à Z. 2021. 

O trecho REFERE-SE a: 

A) Dengue. 

B) Sarampo. 

C) Coronavírus. 

D) Herpes Zoster. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Tânia é mãe de seis filhos, gêmeos de 2 anos, Ana de 

7 anos e que ajuda a cuidar dos irmãos mais novos; 

Isabela de 5 anos, Irene de 8 meses e Marta de 6 anos. 

Tânia, para a sua sobrevivência e de seus filhos faz 

trabalhos domésticos, quando tem clientes; reside em 

um território onde não há saneamento básico; falta 

transporte para chegar à sua casa e episódios de 

violência são comuns. Esta família tem passado por 

dificuldades financeiras e em consequência disso, 

Tânia pensa em distribuir os filhos para pessoas que 

possam dar lhes alimento.  

A Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 

2004), tendo como base o caso hipotético 

apresentado, DEVE garantir as seguintes seguranças:  

A) De sobrevivência; de acolhida; e convívio ou 

vivência familiar. 

B) Alimentar; de acolhida; e convívio ou 

vivência familiar. 

C) De sobrevivência; de ir e vir; e convívio ou 

vivência familiar. 

D) Alimentar; de acolhida; de segurança; e 

convívio ou vivência familiar e social. 
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QUESTÃO 27 

Tânia é mãe de seis filhos, gêmeos de 2 anos de idade, 

Ana de 7 anos e que ajuda a cuidar dos irmãos mais 

novos; Isabela de 5 anos, Irene de 8 meses e Marta de 

6 anos. Tânia, para a sua sobrevivência e de seus 

filhos faz trabalhos domésticos, quando tem clientes; 

reside em um território onde não há saneamento 

básico; falta transporte para chegar à sua casa e 

episódios de violência são comuns. Vítima de 

violência doméstica, imposta pelo pai de sua filha 

mais nova que não trabalha e exige que Tânia também 

o sustente.  Para lidar com as dificuldades, Tânia, 

deixou os gêmeos e Marta com sua prima em outra 

cidade, sendo que lá conseguem dinheiro, por meio 

da venda de balas e doces nas ruas e enviam para 

ajudar no sustento da família.   

Mediante ao caso hipotético apresentado, é 

CORRETO afirmar que: 

A) A família deverá ser separada e a mãe perder 

os direitos legais sob os filhos. 

B) Segundo o TSF e no SUAS à família deverá 

ser encaminhada ao PAIF. 

C) O TSF e o SUAS não prevê atendimento às 

famílias em que houve violação de vínculos e 

violência doméstica. 

D) A família deverá ser atendida e encaminhada 

ao PAEFI, visto se tratar de um caso de 

proteção especial.  

 

QUESTÃO 28 

O trabalho do assistente social requer conhecimento 

específicos da Lei nº 8.080/90, para que possa, no 

exercício de suas funções, orientar e encaminhar os 

usuários.   

Conforme estabelecido no artigo 6º, da Lei nº 

8.080/90, estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 

A) Vigilância sanitária, epidemiológica e social. 

B) Saúde do trabalhador, vigilância social e 

vigilância alimentar. 

C) Assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

D) Vigilância sanitária, vigilância social, 

vigilância nutricional e obras de saneamento 

básico. 

 

 

QUESTÃO 29 

Reafirma-se a “questão social” como base de 

fundação sócio-histórica da profissão, salientando as 

respostas do Estado, do empresariado e as ações das 

classes trabalhadoras no processo de constituição, 

afirmação e ampliação dos direitos sociais. Este 

ângulo de análise exige decifrar as multifacetadas 

refrações da “questão social” no cotidiano da vida 

social, abrangendo suas manifestações universais, 

particulares e singulares, a objetividade e a 

subjetividade, os momentos econômicos, sociais, 

éticos, políticos e ideoculturais, que são a “matéria” 

do trabalho do assistente social. 

 (ABESS/CEDEPSS, 1997 – citado por Iamamotto, 2005).  

O assistente social, para intervir na realidade e 

compreender as expressões da questão social, foco do 

seu trabalho, necessita correlacionar três dimensões 

apontadas por Iamamoto (2005) e a Lei nº 8662/93, 

conjuntamente, que são: 

A) Ético-política, técnico- participativa e teórico-

metodológica. 

B) Ético-participativa, técnico-política e teórico-

metodológica. 

C) Técnico-operativa, teórico-metodológica e 

ético-política. 

D) Ético-metodológica, técnico-política e 

teórico-operativa. 
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A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

QUESTÃO 30 

Conforme apresentado por lamamoto (2005), 

qualquer processo de trabalho implica uma matéria-

prima ou objeto sobre o qual incide a ação do sujeito, 

ou seja, o próprio trabalho que requer meios ou 

instrumentos para que possa ser efetivado. Todo 

processo de trabalho, implica uma matéria-prima ou 

objeto sobre o qual incide a ação; meios ou 

instrumentos de trabalho que potenciam a ação do 

sujeito e objeto; e a própria atividade, sendo este o 

trabalho direcionado. Portanto a definição do Serviço 

Social como integrante em um processo de trabalho é 

pertinente. Com base nas colocações dessa teoria, 

analise as afirmativas a seguir: 

I- As expressões da questão social são matéria-

prima do trabalho profissional do assistente 

social. 

II- O objeto de trabalho do assistente social é 

gerado em decorrência da discrepância entre 

capital e trabalho, tendo como resultado a 

questão social e suas expressões. 

III- A dimensão técnico-operativa é responsável 

por concretizar a intencionalidade em prática 

no trabalho cotidiano do assistente social. 

IV- A questão social é objeto de trabalho do 

assistente social, portanto, conforme a Lei nº 

8.662/93 artigo 5º está é uma atribuição 

privativa. 

V- No trabalho junto às políticas de saúde 

mental, Lei nº 88/90, e ECA, o assistente 

social não necessita pautar sua prática no 

código de ética profissional, visto serem 

políticas regulamentadas e reconhecidas pela 

sociedade. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I, II e V apenas.  

B) II, III e IV apenas. 

C) I, III e V apenas. 

D) I, II e III apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 Ao transferir suas marcações para a folha de 

respostas oficial, observe as instruções registradas 

na capa da prova. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta. 
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