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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO:ASSISTENTE SOCIAL  
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1 – Segundo o movimento de reconceituação do serviço social não é correto afirmar: 
 
a) Favoreceu a explicitação da dimensão política da ação profissional. 
b) Promoveu interlocução crítica com as ciências sociais. 
c) Inaugurou o pluralismo profissional. 
d) É dominante a contestação ao tradicionalismo profissional de seus fundamentos ideoteóricos, de suas raízes sócio 
políticas e da direção social da prática profissional. 
e) Representou um marco decisivo no processo de revisão crítica do serviço social em todo continente americano. 
 
2 – Assinale a alternativa incorreta no que se refere ao serviço social como profissão: 
 
a) Quando assistente social trabalha numa empresa colabora para o aumento da produção, uma vez que atua junto aos 
trabalhadores para que cumpram suas funções de forma a aumentar o lucro da empresa. 
b) O assistente social possui autonomia absoluta para efetuar seu fazer profissional nos espaços institucionais, porque é 
preparado teórico-metodologicamente para tal. 
c) O Serviço social firma-se como especialização do trabalho coletivo porque a relação entre capital e trabalho exige 
profissionais capacitados para atuarem nas expressões da questão social. 
d) A origem da profissão de serviço social está diretamente relacionada, dentre outras coisas, ao agravamento da exploração 
da classe trabalhadora. 
e) O assistente social está submetido as instituições, apesar de ter autonomia relativa de decidir como realizará suas 
atividades. 
 
3 – Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I – A questão social e suas múltiplas expressões constituem-se como um dos objetos do serviço social. 
II – O estado de bem estar social fez a questão social desaparecer em alguns países. 
III – O reconhecimento da questão social como objeto do serviço social se torna visível com a discussão do projeto profissional 
que culminou com a formulação das diretrizes curriculares em 1996. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

 
4 – O processo histórico interfere diretamente na organização da profissão bem como nas demandas a ela postas. Quanto a 
isso, assinale a alternativa correta: 
 
a) É apenas no projeto de formação profissional de 1996 que se percebe a direção social da profissão relacionada com os 
interesses da classe trabalhadora. 
b) Na década de 70 foi importante para o serviço social em razão do movimento de reconceituação que questionou as 
influencias externas e a prática empirista. 
c) É somente a partir das diretrizes de 1996, em vigor, que a questão social insere na formação profissional como base de 
fundação sócio-histórica. 
d) No início do século XXI emerge um descontentamento geral da profissão com a política nacional de assistência social, 
instituída por meio de medida provisória do Presidente Lula. 
e) A década de 90 exigiu novo parâmetro na relação do serviço social com as Organizações Não Governamentais, visto que 
elas ressurgem com perfil de ação militante em oposição ao estado. 
 
5 – O código de ética profissional do serviço social em vigor foi aprovada em 1993num período de reformulação do capitalismo 
e do padrão de dominação vigente, sobre ele, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) É fruto das transformações ocorridas na sociedade brasileira nos anos 80 e 90. 
b) Constitui-se como marco da profissão pois estabelece um novo perfil para o profissional do serviço social. 
c) Imprime total defesa da democracia, dos direitos sócio-políticos, da equidade e justiça social. 
d) Prima pela defesa dos sujeitos sociais e da ordem social vigente. 
e) Defende a importância da articulação do serviço social com os demais mecanismos existentes na sociedade. 
 
6 – De acordo com o Código de Ética do Serviço Social, são deveres do assistente social, exceto: 
 
a) Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento 
dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 
b) Desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade observando a legislação em vigor. 
c) Participar do programa de socorro a população em situação de calamidade pública. 
d) Utilizar seu número de registro no conselho Regional no exercício da profissão. 
e) Garantir a inviolabilidade do local de trabalho, garantindo o sigilo profissional. 
 
7 – São consideradas doenças mentais, exceto: 
 
a) Retardo mental 
b) Depressão 
c) Esquizofrenia 
d) Anorexia 
e) Bulimia 
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8 – Sobre as formas de transmissão da AIDS, analise os itens abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I – A AIDS pode ser transmitida da mãe para o filho através da amamentação. 
II – Pode ser transmitida através do beijo. 
III – Pode ser transmitida através do sexo oral. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

 
9 – Sobre a Lei n. 7.853/89, sobre apoio às pessoas com deficiências, assinale a alternativa correta: 
 
a) As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência 
poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação constituída 
há mais de 2 (dois) anos, nos termos da lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que 
inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. 
b) Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 
maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
c) A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, produzindo 
efeito mesmo antes de confirmada pelo tribunal. 
d) O Ministério Público intervirá facultativamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em que se discutam interesses 
relacionados à deficiência das pessoas. 
e) Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa: recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar 
de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de deficiência. 
 
10 – Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a assistência social rege-se pelos seguintes princípios, EXCETO: 
 
a)Descentralização político administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios e comando único das ações em 
cada esfera de governo; 
b)Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
c)Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas; 
d)Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza; 
e) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
poder público  e dos critérios para sua concessão.  
 
11 – São considerados benefícios da assistência social, EXCETO: 
 
a) O benefício que garante 01 salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que 
não tenham condições de prover, por si só ou por sua família, a sua manutenção. 
b) Benefício que garante de 60 a 120 reais, a famílias com renda per capta de até ¼ do salário mínimo e inscritas no 
Cadastro Único 
c) Beneficio eventual para famílias que vivenciam evento de morte e que possuam renda per capta de até ¼ do salário 
mínimo 
d) Benefício eventual para famílias que vivem o evento da natalidade e que possuam renda per capta inferior a ¼ do salário 
mínimo 
e) Outros benefícios eventuais para o atendimento às necessidades de vulnerabilidade temporária 
 
12 – No que se refere ao SUS, leia as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
 
a) As ações oferecidas pelo SUS estão relacionadas à promoção saúde, prevenção de doenças e recuperação. 
b) Apenas as instituições públicas podem ofertar serviços do SUS. 
c) O SUS atua também na execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. 
d) Um dos objetivos do SUS é contribuir com a formação de recursos humanos. 
e) São exemplos de locais onde as ações do SUS são desenvolvidas: unidades básicas de saúde, centros de especialidades, 
universidades públicas. 
 
13 – A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos. Esta 
afirmativa esta relacionada ao seguinte princípio do SUS: 
 
a) Universalidade 
b) Equidade 

c) Integralidade 
d) Igualdade 

e) Coletivização 

 
14 - A Política Nacional de Assistência Social define a co-responsabilidade das três esferas de governo na implementação das 
ações de assistência. Marque abaixo a alternativa que NÃO corresponde a uma competência dos municípios nesse processo: 
 
a) Realizar revisão do Benefício de Prestação Continuada; 
b) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 
c) Atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 
d) Executar projetos de enfrentamento da pobreza incluindo a parceria com organizações da sociedade civil 
e) Executar e co-financiar os serviços na área da assistência social  
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15 –Assinale abaixo a alternativa que traz componente (s) da Seguridade Social que possui caráter contributivo: 
 

a) Saúde 
b) Previdência 

c) Assistência 
d) Saúde e Assistência 

e) Assistência e Previdência 

 

16 – Considerando o SUAS um sistema em construção, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) O SUAS foi aprovado em 2003 pelo Conselho Nacional de Assistência Social; 
b) O CRAS é unidade pública de referência da Proteção básica e, quando necessário, deve executar os serviços de proteção 
especial 
c) As comissões Intergestoras bipartites é elemento fundamental no processo de implementação do SUAS e é composta por 
representantes dos estados e governo federal; 
d) Os  conselhos de assistência social tem a função de gerir, em conjunto com os xgestores, os recursos da assistência em 
cada esfera de governo; 
e) Os fundos de assistência e os planos constituem-se em elementos de gestão   
 

17 – Sobre o ECA, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de: 
 

a) 04 anos b) 05 anos c) 12 anos d) 18 anos e) 20 anos 
 

18 – Sobre a tutela, A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até: 
 

a) Dezesseis anos completos 
b) Dezoito anos incompletos 

c) Dezoito anos completos 
d) Vinte e um anos completos 

e) Vinte e um anos incompletos 

 

19 – Sobre o estatuto do idoso, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I - Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, 
inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 
II - O Poder Público criará e estimulará programas de estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 
III - Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por 
sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 
 

a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

 

20 – Em se tratando da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento, no estatuto do idoso o dirigente da 
entidade será citado para oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir no prazo de: 
 

a) 03 dias b) 05 dias c) 10 dias d) 15 dias e) 30 dias 
 

21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 

a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 

22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 

a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 

d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  
 

 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 

a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 

d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 

 

24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 

a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
 

25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 

a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
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e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 

  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 
 

26.  Segundo o texto: 
 

I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas I e III 

e) Apenas I e II 

 
27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 

I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e IV 
b) Apenas II e III 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e III 

 
28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 

I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

c) Apenas II 
d) Apenas I e III 

e) Apenas III 

 

29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 

I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 

30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 

a) tempo 
b) consequência 

c) causa 
d) finalidade 

e) proporção 

 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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