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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2008 - DATA: 24/02/2008

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
001 – ASSISTENTE SOCIAL
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. Confira
o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta.
Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em caso de
defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para
cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar
problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que
julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 à
de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da resposta.
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura.
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartãoresposta e sua integridade.
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope que
conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos
15 (quinze) minutos.
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE.
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA

1- A partir de que ano a Assistência Social passou a ser um direito social concretizado por uma
Política Pública correspondente a Política da Assistência Social:
A)
B)
C)
D)
E)

1969
1977
1974
1988
1990

2- Em que ano e foi a lei que colocou em prática a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social):
A)
B)
C)
D)
E)

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

8080
8240
8742
7640
8142

de
de
de
de
de

1990
1993
1993
1996
1991

3- O tema interdisciplinaridade, que marca o Serviço Social em seu próprio processo de constituição,
vem sendo debatido nas literaturas recentes do Serviço Social brasileiro, embora de forma não
sistemática. As linhas centrais deste debate publicados nos últimos anos vem sendo:
A)
B)
C)
D)
E)

A interdisciplinaridade enquanto proposta de organização do ensino e pesquisa social;
A atuação do serviço social na saúde;
A defesa do diálogo paralelo e a adição das especialidades;
A representação do agrupamento intencional ou não de módulos sem estabelecer relações
entre as disciplinas;
A coexistência das partes, na maioria das vezes estanques, resistentes ou indiferentes ao
intercambio.

4-O Sistema Único de Saúde ( SUS) é resultado de uma luta que teve início nos anos 70 (setenta) e
foi chamada de Movimento pela reforma Sanitária Brasileira. O que ele garante:
A)
B)
C)
D)
E)

Atendimento
Atendimento
Atendimento
Atendimento
Atendimento

aos trabalhadores que tem carteira assinada;
universal e gratuito às gestantes e idosos;
de assistência à saúde da população de forma universal e gratuito;
universal e gratuito aos afro-descendentes e portadores de deficiência;
universal às pessoas de baixa renda.
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5-Na saúde, os indicadores são uma espécie de medida das condições de saúde da população.
Portanto o número de pessoas que adoecem e do que adoecem numa comunidade são indicados
através do:
A)
B)
C)
D)
E)

Indicador
Indicador
Indicador
Indicador
Indicador

de
de
de
de
de

Mortalidade
Morbidade
Natalidade
Capacidade
Viabilidade

6-O planejamento é um instrumento importante em qualquer área de atuação na gestão de saúde,
organiza as ações a serem desenvolvidas, e facilita a fiscalização e o controle dos gastos em saúde.
O planejamento é constituído em três etapas que são:
A)
B)
C)
D)
E)

diagnóstico, acompanhamento e avaliação
diagnóstico,poder e avaliação
acompanhamento, avaliação e decisão
regimento, diagnóstico e acompanhamento
atendimento, acompanhamento e visão estratégica

7-As Conferências Municipais de Saúde acontecem a cada :
A)
B)
C)
D)
E)

6
9
4
5
2

anos
anos
anos
anos
anos

8-Em que ano teve início o debate sobre Ética Profissional desencadeado pelas entidades nacionais
da categoria que aprovou em 1993 o novo Código de Ética Profissional do Assistente Social em
vigor;
A)
B)
C)
D)
E)

1986
1988
1990
1996
1991

9-De acordo com o Código de Ética Profissional do Assistente Social; o que é vedado ao profissional.
A)
B)
C)
D)
E)

emprestar seu nome e registro a firmas,organizações ou empresas para simulação do
exercício efetivo do Serviço Social.
Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários,através dos programas e
políticas sociais
Ter acesso a população usuária
Incentivar a prática profissional interdisciplinar
Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões.
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10-Compete ao Conselho Regional de Serviço Social ( CRESS) em sua respectivas áreas de
jurisdição na qualidade de órgão executivo e de primeira instancia a seguinte atribuição:
A)
B)
C)
D)
E)

Organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das instituições
e obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos;
Funcionar como Tribunal Superior de ética profissional;
Prestar assessoria técnica consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de
Serviço Social;
Elaborar, implementar e executar unicamente políticas de saúde para o Estado e regiões;
Estabelecer os sistemas registro dos profissionais habilitados.

11-Em que mês e ano foi aprovado o Estatuto do Idoso.
A)
B)
C)
D)
E)

outubro de 2005
novembro de 2003
setembro de 2003
dezembro de 1999
maio de 2002

12-Qual a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
A)
B)
C)
D)
E)

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

8069
8242
8080
9975
8142

de
de
de
de
de

13 de julho 1990
12 de outubro 1991
junho de 1990
julho 2003
maio 1996

13- Sendo o Assistente Social um profissional qualificado que privilegiando uma intervenção
investigativa através da pesquisa e analise da realidade está apto a:
A)
B)
C)
D)
E)

executar e avaliar serviços,programas e políticas sociais que visam a preservação,defesa e
ampliação dos direitos humanos e justiça social.
Executar e avaliar projetos de alfabetização e recreação infantil;
Elaborar projetos,porém não executá-los;
Corrigir e punir falhas éticas de colegas;
Alterar a qualquer momento o Código de Ética Profissional do Assistente Social

14- Quais os principais fatores que indicam o nível de desenvolvimento de uma nação:
a)
b)
c)
d)
e)

educação, saúde, saneamento básico, e habitação
educação,crescimento, mudança, habilidade
educação, habilidade, qualidade, saúde
saúde, saneamento básico, qualidade
saúde, educação, crescimento
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15- O movimento de Reconceituação do Serviço Social teve seu início na década de:
A)
B)
C)
D)
E)

1930
1958
1960
1966
1979

16- Com relação a intervenção grupal os assistentes sociais costumam distinguir 3 (três) tipos de
grupos;
A)
B)
C)
D)
E)

operativos, terapêuticos e de reflexão;
de orientação, operativo, e institucional
operativo, cooperativo e de orientação
casual, operativo e cooperativo
operativo, significativo e casual

17- Quem regulamenta a profissão de Assistente Social no Brasil:
A)
B)
C)
D)
E)

Conselho federal de Serviço Social e Conselhos Regionais
Conselho Municipal e Estadual
Conselho Regional de Serviço Social
Secretária de Estado e Política Social
Conselho da Assistência Social

18- Segundo a concepção clássica do Serviço Social são etapas do Planejamento linear da Ação;
A)
B)
C)
D)
E)

tecnologia e aprimoramento
ação e reflexão
diagnóstico e programação
diagnóstico e dados
ação e percepção

19- Um conjunto de fenômenos sociais determinados ou que emergem na relação entre o assistente
social e população de uma área específica de atuação compreende;
A)
B)
C)
D)
E)

programação e ação
objeto de conhecimento e ação
terapêutica e programação
ação e visão
visão e diálogo
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20- O Documento de Araxá de uso corrente no Brasil enuncia os postulados e princípios que
fundamentam a ação do Serviço Social. São eles;
A)
B)
C)
D)
E)

Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado

do
da
da
da
da

Referencial Teórico Metodológico
dignidade, da sociabilidade e da perfectibilidade humana.
sabedoria geral
ação e conhecimento
religião e da ação

21- Na concepção Funcionalista a sociedade tem dupla função;
A)
B)
C)
D)
E)

dualista e genérica
produtiva e transformadora
criadora e coebidora
observadora e dualista
genérica e criadora

22- Quais os instrumentos de ação utilizados pelo Serviço Social;
A)
B)
C)
D)
E)

entrevista, relacionamento, reunião, observação, informação,comunicação
relacionamento, visão, estruturação percepção
entrevista, observação e visão
visão, observação constatação
entrevista, visão estruturação

23- A interpretação da sociedade dada pela teoria social contemporânea tendem conscientemente
ou não a adotar dois principais módulos que são;
A)
B)
C)
D)
E)

social ou democrático
fenomenológico ou social
funcional ou dialético
social e dialético
fenomenológico ou democrático

24- Leia o trecho e responda. “ Uma das praticas mais comuns dentro do Serviço Social é a pratica
do encaminhamento e, o que é encaminhar,como encaminhar? Não é como “bedel” encaminha a
“sala e ai, oh”. Para isto não é preciso 4 (quatro) ou 5 ( cinco) anos de universidade. Se tenho uma
fundamentação teórica que orienta a minha pratica, encontro algumas categorias que estão
presentes na triagem e no encaminhamento propriamente dito. Destacamos nesta pratica 3 (três )
categorias fundamentais;
A)
B)
C)
D)
E)

inclusão, exclusão,veiculação de informações
inclusão, visão, observação
inclusão, estruturação, percepção
inclusão, exclusão, observação
exclusão, visão,observação
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25- O desenvolvimento de comunidade,trabalho com a população,com movimentos sociais, com
organizações sociais, ação comunitária, ação social e promoção de campanhas, estão ligadas a
pratica com:
A)
B)
C)
D)
E)

prática
prática
prática
prática
prática

com grupos
investigativa
com comunidades
organizacional
de planejamento

26- A Revista Serviço Social e Sociedade n 51 pág. 134 traz o tema Pesquisa - Ação e Pesquisa
Participante
Neste capitulo estudado todos os anos nas salas de formação de assistentes sociais segundo
Haguette (1992) a pesquisa participante traz em seu bojo três tarefas centrais para o pesquisador;
A)
B)
C)
D)
E)

conhecer, denunciar,agir
conhecer, buscar, denunciar
conhecer, participar e denunciar
conhecer atuar e esperar
esperar, conhecer, denunciar

27- Nas ciências sociais é preciso ressaltar que existe uma identidade entre;
A)
B)
C)
D)
E)

sujeito e mundo
sujeito e objeto
construção e objeto
faixa etária e sujeito
mundo e objeto

28- Identifique um dos pressupostos da Pesquisa Qualitativa
A)
B)
C)
D)
E)

Busca dados matemáticos
Reconhecimento da singularidade do sujeito, aspirações,crenças,valores,atitudes que não
podem ser reduzidas a operacionalização de variáveis.
Visível, ecológico, morfológico e concreto;
O alicerce da ciência é a observação sensorial.
A realidade consiste em estruturas e instituições identificáveis enquanto dados brutos

29)Na abordagem Fenomenológica a Pesquisa inicia-se com uma:
A)
B)
C)
D)
E)

negação
afirmação
interrogação
sugestão
reflexão
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30) O ensino de Serviço Social foi elevado a superior em que ano:
A)
B)
C)
D)
E)

1960
1951
1953
1967
1980

31- As atividades do assistente social dependem da competência na leitura e no acompanhamento
dos processos sociais, assim como no estabelecimento de relações e vínculos sociais com os sujeitos
junto aos quais atua. O seu instrumento básico de trabalho é a linguagem e as suas atividades
encontram-se intimamente associadas a sua formação teórico metodológica, técnico profissional e;
A)
B)
C)
D)
E)

ético política
ético relacional
técnico político
técnico operacional
técnico relacional

32- De acordo com Gramsci (1978) em Introdução a Filosofia da Práxis ele afirma que: “A práxis
consiste numa atividade humana que tem como resultado uma matéria transformadora”. “A
atividade da consciência em si não é práxis, porque não transforma a realidade material”
Mediante esta colocação do autor podemos afirmar que a base da praxis é;
A)
B)
C)
D)
E)

a
a
a
a
a

atividade
atividade
atividade
atividade
teoria

pratica isolada
prática coordenada com a teoria
prática casual
diária

33) A Lei 7853 de 24 de outubro dispõe sobre o apoio a:
A)
B)
C)
D)
E)

Pessoa Idosa
Criança e Adolescente
Pessoa Portadora de Deficiência
Gestante com Patologia Clínica
Criança com Lábio Leporino

34- A Lei Orgânica da Assistência Social ( LOAS) deixa claro que a assistência social tem por
objetivo;
A)
B)
C)
D)
E)

Impedir ou deixar de garantir a participação das comunidades, movimentos e entidades da
Sociedade Civil
A proteção a família, a maternidade, a infância a adolescência e a velhice;
Proteção de deficientes físicos e idosos
Proteção ao funcionário público
Acesso á saúde e maternidade
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35- No desenvolvimento de atividade em grupo com deve ser a comunicação para que os objetivos
propostos sejam alcançados;
A)
B)
C)
D)
E)

Clara, simples, objetiva
Específica , clara, criativa
Contraditória, interrogativa, objetiva
Simples interrogativa específica
Objetiva, clara, contraditória

36- Ainda no trabalho com grupos quais os fatores que o assistente social deve levar em
consideração para um resultado satisfatório;
A)
B)
C)
D)
E)

visão de mundo, crenças, valores;
táticas, ações, visão
missão, metas, crenças
visão de mundo,projetos, táticas
estratégias, metas, projetos

37- Nos anos 80 ocorre uma grande mobilização política dos cidadãos brasileiros. Uma expressão
importante na área de saúde é o movimento denominado.
A)
B)
C)
D)
E)

Reforma Sanitária
Diretas já
Feministas
Humanização do atendimento
Solidariedade Social

38- Quais as competências do Serviço Social como profissional de saúde;
A)
B)
C)
D)
E)

Encaminhar e agendar consultas
Intervir junto aos fenômenos sócio culturais e econômicos, que reduzem a eficácia dos
programas de prestação de serviços no setor, que seja ao nível de promoção, proteção e ou
recuperação da saúde;
Fiscalizar o trabalho médico e da enfermagem
Proteger exclusivamente o idoso
Produzir conhecimentos teóricos

39- Dentro da pratica do serviço social o que entende-se por Pesquisa Social
A)
B)
C)
D)
E)

é o engajamento do usuário no processo saúde - doença;
é a busca de dados matemáticos;
é o levantamento de dados relacionados com os aspectos sociais, verificando a eficácia da
ação profissional identificando e conhecendo a realidade social
é a prestação de assessoria técnica na elaboração de projeto;
é a fiscalização da atividade diária dos profissionais.
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40- Nas Políticas de Assistência Social implantadas no Governo Lula está a Política para efetivação
da Proteção Social o ( SUAS – Sistema Único de Assistência Social) esta dispões de duas
modalidades que são:
A)
B)
C)
D)
E)

básica e objetiva
objetiva e de serviços públicos
especial e sócio educativa
efetiva e comunitária
básica e especial

41 – Um trabalhador gasta 6 horas para limpar um terreno quadrado de 5 metros de lado. Quanto
tempo gastaria se o terreno tivesse 10 metros de lado?
A)
B)
C)
D)
E)

25
20
21
23
24

horas;
horas;
horas;
horas;
horas.

42 – Em um departamento da Prefeitura trabalham 40 pessoas, das quais 25 são mulheres. Qual é a
razão do número de mulheres para o de funcionários do departamento?
A)
B)
C)
D)
E)

3/7;
5/4;
5/8
3/4;
7/8.

43 - Tenho três bolas: A, B, C. Pintei uma de vermelho, uma de branco, e outra de azul, não
necessariamente nesta ordem. Somente uma das seguintes afirmações é verdadeira:
A é vermelha.
B não é vermelha.
C não é azul.
Então:
A)
B)
C)
D)
E)

A
A
A
A
A

é
é
é
é
é

azul, B é branca, C é vermelha;
azul, B é vermelha, C é branca;
branca, B é azul, C é vermelha;
branca, B é vermelha, C é azul;
vermelha, B é azul, C é branca.
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44 – Todo X é Y, e todo Z não é Y, portanto:
A)
B)
C)
D)
E)

Algum X é Z;
Nenhum X é Z;
Algum Y é Z;
Nenhum Y é Z;
Nenhuma das anteriores.

45 – Quatro amigos, André, Beto, Caio e Denis obtiveram os quatro primeiros lugares em um
concurso de oratória julgado por uma comissão de três juízes. Ao comunicarem a classificação final,
cada juiz anunciou duas colocações, sendo uma delas verdadeira e a outra falsa:
- Juiz 1 – “André foi o primeiro, Beto foi o segundo”;
- Juiz 2 – “André foi o segundo, Denis foi o terceiro”;
- Juiz 3 – “Caio foi o segundo, Denis foi o quarto”;
Sabendo-se que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados foram,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

André, Caio, Denis, Beto;
Beto, André, Caio, Denis;
Beto, André, Denis, Caio;
Caio, Beto, Denis, André;
Nenhuma das anteriores.

46) É competência do município de Vitorino, exceto:
A) legislar sobre assuntos de interesse local.
B) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber.
C) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo
da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei.
D) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de educação préescolar e ensino fundamental.
E) n.d.a

47) Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no
regimento interno. Exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Representar a Câmara Municipal
Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos em Lei.
Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua leitura.
Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei.
interpretar e fazer cumprir o regimento interno.
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48) A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em
órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a atitude da
Administração Pública:
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de não
existir órgão oficial e imprensa local.
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e atos
Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei.
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e fazer a
distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da cidade receba tal
impressão.
D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da Prefeitura
e Câmara Municipal.
E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que tenha
circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis.
49) Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Exceto:
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.
B) Elaborar seu regimento interno
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 (quinze) dias e
do País a qualquer tempo.
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei federal,
desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o interesse local..
E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.
50) O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis. Qual
dentre as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal.
A)
B)
C)
D)
E)

Emendas a Lei Orgânica Municipal.
Leis Ordinárias.
leis Delegadas
Leis complementares
n.d.a
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