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                                                     Cargo:Assistente Social  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e 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 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 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. 

 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.  
 

 
BOA SORTE 
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01. Exclusão Social é um conceito complexo. Segundo Castel merece uma reflexão profunda para melhor compreensão. 
Quanto a Exclusão Social, podemos afirmar: 
 
a) O conceito de exclusão social segundo Castel, é utilizada para designar atores sociais como moradores de rua, o 
trabalhador rural expropriado do campo, o desempregado, os moradores de áreas irregulares, moradores de áreas de risco, 
invalidados por deficiências pessoais por não conseguirem acompanhar as mudanças da modernidade 
b) A exclusão social é a dependência ou incapacidade individual de participar da sociedade como esta encontra-se 
desenhada; 
c)  Pode-se utilizar o termo exclusão quando há exterminação completa do meio social; quando os sujeitos são 
retirados/apartados do seu meio social e quando se permite a sua co-existência desde que adquira um status que evidencie a 
condição de subalternidade social. 
d) Exclusão Social pode ser compreendida como a própria Questão Social 
e) Exclusão Social é um conceito utilizado para definir a situação do segmento social que está à margem do Mercado de 
Trabalho e, assim, sem autonomia de renda.    
 
02. Apesar das formas distintas em que a Questão Social se apresenta nos diversos estágios de desenvolvimento do 
capitalismo, podemos afirmar: 
 
I – A Questão Social refere-se a luta do capital versus trabalho com duas classes sociais distintas: Burguesia X proletariado; 
II – Pré-questão social refere-se ao período da transição do feudalismo ao capitalismo, qual se deu de forma gradual; 
III – Nova Questão Social refere-se a ampliação do trabalho na sociedade capitalista madura 
 
a) Apenas a alternativa I está Correta; 
b) Apenas a alternativa II está correta; 
c) Apenas a alternativa III está correta; 

d) As alternativas I e II estão corretas; 
e) Todas as alternativas estão corretas 

 
03. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho nas últimas 03 décadas geraram retração nos postos de trabalho e novas 
exigências aos trabalhadores. Quanto as características exigidas a este novo trabalhador, marque a alternativa correta: 
 

I- O trabalhador deve ser cada vez mais especialista, direcionando o seu conhecimento para um campo específico da linha 
de produção 
II- O trabalhador deve ser polivalente; 
III- O trabalhador que antes executava várias tarefas, passa a desenvolver uma tarefa mais específica, considerando a 
necessidade de especialização de tarefas; 
 
a) Apenas a alternativa I é verdadeira; 
b) Apenas a alternativa II é verdadeira; 
c) As alternativas I e II são verdadeiras; 
d) Apenas a alternativa III é verdadeira; 
e) Todas as alternativas são verdadeiras 
 
04. Sabe-se que existe uma estreita relação entre o Serviço Social e a Questão Social. Com base nisso, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) A questão Social configura-se como mais uma tarefa para o Serviço Social; 
b) Estabelecem entre si uma relação ambígua, dicotômica; 
c) Configura-se numa relação teórica, é o conceito de questão social que define o alvo de atuação do Serviço Social; 
d) A Questão Social é, por si só, objeto do Serviço Social; 
e) Todas as alternativas estão incorretas  
 
05. A Política Neoliberal define novas diretrizes e constrói novos modelos de gestão econômica para os países de economia 
capitalista. No que se refere ao Neoliberlaismo, assinale a opção correta: 
 
I – O neoliberalismo gerou privatizações e precarização das relações de trabalho; 
II – A precarização das Políticas públicas foi resultado da retração do Estado; 
III – A pesar da retração do Estado no campo social, houve uma intensa intervenção do Estado na regulação do mercado 
 
a) Apenas a alternativa I é verdadeira; 
b) Apenas a alternativa II é verdadeira; 
c) As alternativas I e II são verdadeiras; 
d) Apenas a alternativa III é verdadeira; 
e) Todas as alternativas são verdadeiras 
 
06. No que se refere ao processo de Globalização, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A Globalização possibilitada à facilitação do trânsito de pessoas, mercadorias, capitais, tecnologias e informações; 
b) A Globalização vem imprimindo uma Ditadura de Mercado; 
c) A forma de inserção dos países desenvolvidos no mundo globalizado também é precária devido a localização dessas 
nações em territórios geograficamente afastados dos grandes centros econômicos mundiais; 
d) O processo de Globalização tem gerado preocupação quanto a intensificação da exclusão social; 
e) A Globalização promoveu a abertura de fronteiras favorecendo o intercâmbio entre os Estados 
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07. O Assistente Social é um profissional inserido nas relações sociais, que busca fortalecer os sujeitos, fortalecendo sua 
autonomia, seu poder e saberes. Quanto ao trabalho do Assistente Social assinale a alternativa correta: 
 
I – Os Assistentes Sociais ao realizarem suas ações profissionais, exercem a função de um educador político; um educador 
comprometido com uma política democrática ou um educador envolvido com a política dos “ Donos do Poder”; 
II – Cabe ao Assistente Social apreender as várias expressões da Questão Social na atualidade, resolvendo as questões 
advindas dos processos de exclusão social; 
III – O trabalho do Assistente Social está situado em cenários distintos, exigindo compromisso e competências teórico-
metodológicas. 
  
a) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras; 
b) Apenas a alternativa II é verdadeira; 
c) Apenas a alternativa III é verdadeira; 

d) As alternativas I e III são verdadeiras 
e) Todas as alternativas são verdadeiras 

 
08. A Questão Social se expressa de formas diversas. Quanto as formas de enfrentamento da Questão Social, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O empresariado se utiliza de políticas sociais empresariais para a reprodução e gestão da força de trabalho; 
b) As Políticas públicas aparecem como forma de enfrentamento do Estado; 
c) As classes subalternas constroem formas de organização e sobrevivência para fazer frente ao enfrentamento das 
manifestações da Questão Social;    
d) Outros segmentos da sociedade civil se utilizam de organizações não governamentais que vem atuando no campo das 
políticas sociais; 
e) Todas as alternativas estão corretas  
 
09. O desenvolvimento de Políticas Públicas acompanha os processos históricos vivenciados nas diversas partes do Mundo. 
No Brasil, o fortalecimento das Políticas Públicas coincide, no que se refere aos países desenvolvidos, com a vigência do 
Estado: 
 
a) Moderno 
b) Nacional 

c) Autoritário 
d) De Bem-Estar Social 

e) Liberal 

 
10. É necessário não resumir a violência urbana ao seu ato propriamente dito, consumado no delito. Sobre a violência urbana e 
suas manifestações, marque a alternativa correta: 
 
a) A violência só será resolvida com a implantação de leis mais severas; 
b) A violência é um estilo de vida típico de um país com leis frágeis; 
c) A violência deve ser compreendida no requinte do planejamento do delito; 
d) A violência emerge das periferias da cidade, devido a miséria da sua população; 
e) A violência só chegará a índices consideráveis aceitáveis com a extinção da sociedade de classes 
 
11. No que se refere ao desenvolvimento das Políticas Sociais, assinale a alternativa correta: 
 
I – As Políticas Sociais nos países na América Latina tiveram uma regulação tardia; 
II – A criação do Estado de Bem-Estar Social é uma resposta eminentemente capitalista ao desenvolvimento e avanço do 
socialismo que vinha do Leste Europeu 
III – O Estado Social e o Estado de Bem-Estar Social têm objetivos comuns e uma mesma intencionalidade, ou seja, preservar 
as reservas econômicas do Estado Socialista   
 
a) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras; 
b) Apenas a alternativa II é verdadeira; 
c) Apenas a alternativa III é verdadeira; 

d) As alternativas I e III são verdadeiras 
e) Todas as alternativas são verdadeiras 

 
12. O Serviço Social surge na América Latina do Século XX. Quanto ao surgimento da profissão assinale a alternativa correta: 
 
a) Os campos de trabalho para o Assistente Social na América Latina se constituíram exclusivamente a partir da Igreja 
Católica; 
b) A relação entre as classes e o Serviço Social refletem interesses harmônicos 
c) O surgimento das primeiras escolas de Serviço Social é marcado por uma formação profissional que compreendia o 
surgimento da profissão como resultado de um processo histórico condensado na luta de classes 
d) O Serviço Social no Brasil surge por ação de grupos da burguesia com  o apoio da Igreja Católica 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
13. Uma ação Profissional competente requer domínio teórico e metodológico. No que se refere as estratégias e técnicas da 
ação profissional marque a alternativa correta: 
 
a) Os relatórios podem ser distinguidos de acordo com suas função descritiva ou generalista; 
b) Autonomia e compromisso ético são elementos da perícia; 
c) A técnica de visita domiciliar exige um roteiro pré-definido; 
d) A perícia social é composta das seguintes etapas: parecer social, estudo sócio econômico e laudo; 
e) Na visita domiciliar o profissional utiliza apenas a observação para evitar qualquer tipo de constrangimento para a família 
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14. O artigo 2º do código de ética define os direitos do profissional do Serviço Social. São direitos do Assistente Social, exceto: 
 
a) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 
b) Ampla autonomia no exercício da profissão; 
c) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor; 
d) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais; 
e) Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos 
envolvidos em seus trabalhos 
 
15. Em relação ao código de ética do Assistente Social, assinale V ou F e depois indique a seqüência correta: 
 
(    ) O Código de Ética do Assistente Social de 1993 com seus valores éticos- políticos direciona a identidade profissional do 
Assistente Social na luta pela defesa dos direitos; 
(   ) O Código de Ética cita treze princípios fundamentais que materializam o projeto Ético-Político do Serviço Social e os 
compromissos ético-profissionais do Assistente Social com os usuários da profissão; 
(    ) O Código de Ética já não está mais afinado com os grandes objetivos da profissão em relação à busca de democracia, 
cidadania e de uma sociedade mais justa; 
(   ) O Código de Ética defende muito mais os interesses dos usuários do Serviço Social do que os interesses do Assistente 
Social, por isso se constitui como um código peculiar  na história dos profissionais liberais 
A seqüência correta é: 
 
a)  FVVF b)  VVVF c)  FFFV d)  VFFV e)  VFFF 
 
16. É nos anos 80, com intensa participação da sociedade civil, que ocorre a mais intensa mudança em relação à Seguridade 
Social no Brasil. No que se refere a essas mudanças, assinale a alternativa incorreta: 
 
a)   A saúde pública passa a ser garantida a todos, independente da sua condição financeira; 
b)   A Assistência Social também é garantida a todos, com exceção do Benefício de Prestação Continuada; 
c)  A Previdência Social passa a ser entendida como um sistema de proteção social que deverá assegurar o sustento do 
trabalhador e de sua família quando este não puder se manter, seja por doença, acidente, gravidez, morte, prisão ou velhice; 
d)  Uma conquista importante da Seguridade Social na CF de 88 é o fato de que ela rompe com a idéia do seguro privado, 
estabelecido principalmente nas décadas de 60 e 70; 
e)  O conceito de Seguridade Social foi institucionalizado a partir de 88 para designar uma forma ampliada de implementar e 
articular políticas já existentes 
 
17. Segundo a LOAS, a Assistência Social rege-se pelos princípios descritos abaixo, exceto: 
 
a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais, principalmente aquelas relacionadas à rentabilidade econômica 
proporcionando a autonomia de renda do usuário; 
b) Universalização dos Direitos Sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas; 
c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade; 
d) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 
e) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
 
18. O  Benefício de Prestação continuada foi garantido como direito com a aprovação da LOAS. Quanto ao BPC, assinale a 
alternativa correta: 
 
I – O BPC é a garantia de 01 salário mínimo por mês à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 anos, desde que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida pela sua família; 
II – Na redação original, a idade mínima para ter acesso ao benefício era de 70 anos no caso dos idosos; 
III -O Benefício da Assistência Social só pode ser acumulado com o da Assistência Médica 
 
a)  Apenas a alternativa I e II são verdadeiras; 
b)  Apenas a alternativa II é verdadeira; 
c)  Apenas a alternativa III é verdadeira; 
d)  As alternativas II e III são verdadeiras 
e)  Todas as alternativas são verdadeiras 
 
19. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), deve ser financiado pelas três esferas de governo. Quanto ao 
financiamento do SUAS marque a alternativa correta: 
 
a)  A descentralização do financiamento trouxe, também, a descentralização na execução das ações; 
b)  O financiamento da Proteção Básica é de responsabilidade exclusiva dos municípios; 
c)  O financiamento de maneira descentralizada deve respeitar o controle mais intenso da União sobre os recursos repassados 
e as ações executadas nos municípios; 
d) Os repasses devem ser realizados fundo a fundo, respeitando critérios de partilha e de co-financiamento entre estados, 
municípios e União; 
e) A Política Nacional de Assistência Social, estabelece a descontinuidade do financiamento a cada início de exercício 
financeiro. 
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20. Segundo a Política Nacional de Assistência Social são programas, benefícios e projetos que compõem a proteção básica, 
EXCETO: 
 
a) Programa de Atenção Integral à Família; 
b) Benefício de Prestação Continuada; 
c) Centros de Convivência de Idosos 

d) Pró-Jovem 
e) Bolsa Família 

 

21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 
 
a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalahdores locais 
b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização 
c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal 
d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase 
e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias 
 
22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é: 
 
a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”. 
b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 
c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”. 
d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”. 
e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”. 
 
23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose ou 
xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas áreas a 
esquistossomose é doença caracterizada como: 
 
a) Endêmica 
b) Acidental 

c) Congênita 
d) Epidêmica 

e) Hereditária 

 
24. A profilaxia tem por finalidade: 
 
a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis 
b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas 
c) Tomar apenas medidas paliativas 
d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis 
e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato. 
 
25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é 
competência do nível: 
 
a) Federal 
b) Distrital 

c) Regional 
d) Estadual 

e) Municipal 

 
Texto I 

O FUTURO DA COMUNICAÇÃO 
R. A. Amaral Vieira 

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte 
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, 
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.  

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés 
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura 
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem 
escrita (legenda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.    São as certidões, os atestados, 
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale 
mais que todas as evidências.  

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que 
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
 
26. Podemos inferir do texto I: 
 
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais. 
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita. 
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 

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

e) Apenas III 
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27. São ideias primárias do texto, exceto: 
 
a) A escrita domina nossa vida 
b) A comunicação escrita senta-se em trono 
c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências 
d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência 
e) Nossas religiões derivam de livros 
 
28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” 
Nesse trecho, a vírgula: 
 
a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”. 
b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas. 
c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical. 
d) Deveria ser colocada depois do “a” 
e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso. 
 
29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso: 
 
a) orações assindéticas e subordinadas 
b) orações sindéticas e subordinadas 
c) apenas orações subordinadas 
d) apenas orações assindéticas 
e) orações sindéticas apenas 
 
30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é: 
 
a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.   
c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. 
d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. 
e) Nossas religiões derivam de livros. 
 
 
 




