EDITAL N.º 001/2010–PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

PROVA OBJETIVA: 26 de setembro de 2010

NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de
inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação
das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de
Noções de Informática, 05 de Legislação (RJU do Servidor Municipal – Lei nº 6.116/99) e 15 de Conhecimentos
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término
às 18:30h (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
pois lápis não será considerado.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA,
recebidos.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oriximiná, o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010-PMO.

Boa prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
O sentido linguístico da vida
Aldo Bizzocchi
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Segundo consta, nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer
perguntas ontológicas, vale dizer, a questionar a nossa própria existência. E isso se dá
exatamente porque somos a única espécie dotada de linguagem. (Observe que falo em
"linguagem" e não em "comunicação", pois esta todas as espécies superiores possuem.)
Em outras palavras, é a linguagem que permite a consciência.
Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano: a origem do Universo
(e, portanto, de tudo o que existe), a origem da vida e a origem da consciência (isto é,
de uma forma de vida que sabe que está viva e que o Universo ao redor existe). Mas
este último mistério se prende a um quarto e bem menos explorado: a origem da
linguagem.
Quatro condições são necessárias à existência da consciência. Em primeiro
lugar, vida: seres inanimados não têm consciência (embora alguns filósofos New Age
afirmem que sim). Em segundo lugar, atividade mental: amebas são vivas mas não
conscientes. Em terceiro, memória: só posso compreender que um pássaro em voo está
em movimento porque me lembro de que, um instante atrás, ele estava em outro lugar
do céu; só posso saber que estou vivo e quem sou porque me lembro do meu passado.
Se eu não tivesse memória, cada instante da minha existência seria como o primeiro, e
eu viveria um eterno "nascimento". Enfim, a consciência está ligada à sensação, não
importa se real ou ilusória, da passagem do tempo.
Finalmente, a quarta condição para a consciência é a linguagem. Animais
superiores, como cães e chimpanzés, são vivos, inteligentes, dotados de memória e, no
entanto, não parecem ter consciência de si mesmos além de suas sensações,
sentimentos e pulsões de satisfazer necessidades fisiológicas.
Somente a linguagem humana realiza abstrações, ou seja, cria um mundo "que
não existe" a partir do que existe. Por isso, o maior impasse da filosofia não é descobrir
se a realidade que vemos está aí ou não (é bem provável que sim, ainda que não seja
exatamente como a vemos). É saber se a realidade que só vemos em nossa mente
existe fora dela. Enfim, nossa vida tem algum sentido ou somos nós que damos sentido
a ela?
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11971
[com adaptações]

01. Leia os enunciados abaixo,
I. Cabe à Filosofia, segundo Aldo Bizzocchi, chegar a conclusões a respeito das realidades criadas por
nossas abstrações.
II. Afirma-se, no texto, que o ser humano é a única espécie viva capaz de se comunicar; por isso, a
única que tem consciência.
III. Para Aldo Bizzocchi, a sensação de passagem do tempo, assim como a existência da realidade
externa, são indubitavelmente ilusórias.
IV. De acordo com o autor, para haver consciência, não basta ter vida; é preciso também ser inteligente,
ter memória e ser dotado de linguagem.
Em relação às idéias desenvolvidas no texto, está correto o que se afirma em
(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) I, II e III.
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02. O questionamento ontológico a que se refere Aldo Bizzocchi diz respeito a
(A) dúvidas acerca da linguagem humana.
(B) indagações a respeito da existência humana.
(C) perguntas relativas a outras espécies superiores de vida.
(D) incertezas quanto ao fato de ser o homem a única criatura do planeta.
03. Julgue os itens abaixo:
I. A locução “Por isso” (linha 25) sinaliza uma causa.
II. “Em outras palavras” (linha 5) retoma e contradiz a ideia apresentada anteriormente.
III. A expressão “vale dizer” (linha 2) introduz uma explicação e tem o mesmo valor da locução “ou seja”.
IV. A substituição de “a torturar” (linha 6) por “que torturam” mantém a coerência e a correção
gramatical do período.
Está correto o que se afirma em
(A) I e II.
(B) I, II e III.
(C) I, III e IV.
(D) I, II, III e IV.

04. Em “É a linguagem que permite a consciência”, o “que” é pronome relativo com função anafórica.
Esse mesmo fenômeno coesivo ocorre em
(A) “só posso saber que estou vivo” (linha 16).
(B) “cria um mundo ‘que não existe’" (linhas 24-25).
(C) “embora alguns filósofos New Age afirmem que sim” (linhas 12-13).
(D) “só posso compreender que um pássaro em voo está em movimento” (linhas 14-15).

05. Julgue os enunciados abaixo:
I. O substantivo “pulsões” (linha 23) significa força que dirige e incita as ações dos seres vivos.
II. Há uma concordância siléptica em “nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer
perguntas ontológicas” (linhas 1-2).
III. A palavra “intelecto” em “Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano” (linha 6) poderia
ser substituída, sem perda de sentido, por “mente”.
IV. Em “cada instante da minha existência seria como o primeiro, e eu viveria um eterno ‘nascimento’”
(linhas 17-18), os verbos estão no futuro do pretérito e encerram ações a serem realizadas no futuro.
É verdadeiro o que se afirma em
(A) I e III.
(B) I, II e III.
(C) I, II e IV.
(D) II, III e IV.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
06.

No Microsoft Office Excel 2007, quando o usuário precisa executar a correção ortográfica dos
textos contidos numa planilha, é necessário pressionar a tecla de função
(A) F2.
(B) F3.
(C) F7.
(D) F8.

07. No Windows XP, o acesso ao menu Iniciar pode ser feito por meio das seguintes opções, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

um clique simples no botão Iniciar.
pressionando as teclas CTRL + ESC.
pela tecla Windows.
pressionando as teclas ALT + I.

08. Os sites do tipo Portal disponibilizam páginas para que os usuários possam bater papo on-line com
os outros usuários. Esses sites são chamados de
(A) Salas de Chat.
(B) Conversas Virtuais.
(C) Usuários on-line.
(D) Portal Virtual.
09. O item “Opções da Internet” presente no menu “Ferramentas” do Internet Explorer 6.0 possui a guia
“Programas”, onde o usuário pode especificar que programa o Windows utiliza automaticamente para
cada serviço da Internet. Dentre as opções abaixo, aquela que não representa um Serviço de Internet é
a
(A) e-mail.
(B) grupo de notícias.
(C) lista de contatos.
(D) compiladores.

10.

No Windows Explorer, após abrir a “Lixeira”, o usuário seleciona o arquivo desejado e utiliza o
comando ___________ do menu Arquivo para recuperar o arquivo excluído.

O comando que preenche a lacuna acima é o
(A) Consertar.
(B) Restaurar.
(C) Reparar.
(D) Compor.
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LEGISLAÇÃO
11. A Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de dezembro de 1999, do Município de Oriximiná-PA, instituiu o
Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos municipais. Em consonância com as disposições
legais ali contidas e em relação às formas de provimento em cargo público municipal, considere:
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou temporário; a primeira hipótese ocorre quando se tratar
de cargo isolado da carreira; a segunda, para cargos de confiança, de livre exoneração, sendo
necessário para ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.
II. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sendo
decorrente de reintegração do anterior ocupante.
III. A reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção
médica.
IV. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.
Estão corretos os itens
(A) I e IV, somente.
(B) II e IV, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I, e III, somente.

12. Atualmente, o serviço público, além de constituir símbolo de estabilidade, proporciona a obtenção de
certas vantagens pecuniárias incomuns em outros postos de trabalho na iniciativa privada. Acerca das
disposições atinentes às vantagens do servidor público constantes na Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de
dezembro de 1999, do RJU do Município de Oriximiná-PA é correto afirmar:
I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua
vinculação, ressalvado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil.
II. Vencimento é a remuneração no cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.
III. Provento é o tipo de sistema remuneratório devido exclusivamente aos servidores ocupantes de
cargo em comissão.
Estão incorretos os itens
(A) I e II, somente.
(B) I e III, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I, II e III.

13. Sobre os deveres do servidor público municipal, assinale a alternativa correta.
(A) Cumprir as ordens superiores, posto que manifestamente ilegais, é dever do servidor público
municipal.
(B) O servidor deve zelar pela economia do material e do patrimônio público de modo a restringir
atendimento àqueles que deles não consumirem.
(C) Deve o servidor tratar com urbanidade apenas àqueles que lhe despenderem tratamento recíproco.
(D) Ao servidor é atribuído o dever de atender ao público em geral, fornecendo com presteza as
informações requeridas, salvo as protegidas por sigilo.
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14. Quanto à estabilidade no serviço público municipal, e a aspectos a ela atinentes, assinale a
alternativa correta.
(A) Os requisitos para a obtenção da estabilidade são: provimento efetivo em razão de concurso público
e decurso do estágio probatório, não havendo necessidade de emissão de parecer concluindo a
favor da confirmação do servidor em estágio.
(B) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, outorgado a servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo em razão de concurso público que tenha transposto o estágio probatório
no período de 2 (dois) anos.
(C) Estágio probatório é o período em que o servidor será observado pela Administração com o objetivo
de apurar sua aptidão para o exercício do cargo, mediante a verificação de certos requisitos
legalmente definidos.
(D) Caso não satisfaça às condições do estágio probatório, o servidor, além de não obter a estabilidade,
será demitido de ofício.

15. No que concerne às vedações atribuídas ao servidor público municipal, considere:
I. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, mesmo em situações
transitórias de emergência.
II. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição.
III. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata.
IV. Exercer qualquer outra atividade profissional, posto que seja compatível com o cargo ou função e
com o horário de trabalho.
Constituem vedações ao servidor público as assertivas contidas nos itens
(A) I e III, somente.
(B) I e II, somente.
(C) II e IV, somente.
(D) II e III, somente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Nos processos de entrevista, o objetivo não é conhecer o usuário, mas sim conhecer com ele as
questões de seu cotidiano. Nesse sentido, a entrevista é um ato de conhecer e a fala do usuário é uma
(A) decodificação.
(B) retotalização.
(C) codificação.
(D) cisão.

17. Recentemente foi veiculado por uma emissora de Belém um flagrante de trabalho no Ver-o-Peso,
em que crianças e adolescentes com menos de 14 anos apareciam ajudando seus pais/parentes na
venda. Em relação a essa situação, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) preconiza que
(A) essa atividade é caracterizada como trabalho infantil e passível de punição pelo ECA.
(B) por tratar-se de trabalho com e junto de pais/parentes, é caracterizado como educativo.
(C) o trabalho infantil realizado sob a supervisão dos pais é permitido, independente da idade.
(D) em nenhuma situação, local e idade é permitido o trabalho de crianças e adolescentes.

18. De acordo com Whitaker (apud BATISTA, Myrian Veras. Planejamento: introdução à metodologia do
planejamento social. Ed. Moraes, 1981), autor amplamente utilizado no Serviço Social, no planejamento
como processo racional distinguem-se as seguintes operações, respectivamente:
(A) reflexão, decisão, ação, revisão.
(B) reflexão, revisão, decisão, ação.
(C) decisão, reflexão, revisão, ação.
(D) decisão, revisão, ação e reflexão.

19. Quanto ao método da pesquisa qualitativa, é correto afirmar:
(A) é aplicado nos estudos descritivos, principalmente naqueles que procuram descobrir e classificar a
relação entre variáveis, bem como na identificação da relação de causalidade entre os fenômenos.
(B) tem como objetivo garantir a precisão dos resultados e evitar distorções de análise e interpretação,
possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências.
(C) trata-se de uma dimensão política, em que a construção coletiva dos sujeitos parte da realidade
deles e a eles retorna de forma crítica e criativa.
(D) apresenta sujeito e objeto como elementos independentes no processo de pesquisa, em que cada
um assume posição diferenciada.

20. Como constante no código de Ética do Assistente Social, 1993, em seu Cap. III: “Das Relações com
Assistentes Sociais e outros profissionais”, é vedado ao assistente social
(A) utilizar sua autoridade funcional quando em cargo de chefia para liberação de carga horária de
subordinado para fins de estudos e pesquisas.
(B) repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho.
(C) intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional, salvo a pedido
desse profissional ou em caso de emergência.
(D) impedir a ação de trabalho multiprofissional, mesmo quando a intervenção fizer parte da
metodologia adotada pelo profissional de Serviço Social.
21. Blumer (apud Gohn, 1997) divide os movimentos sociais em três categorias: a dos genéricos, a dos
específicos e a dos expressivos. Com relação aos movimentos expressivos,
(A) uma de suas características mais importantes é o fato de serem indicadores de direção.
(B) não objetivam mudança mas divulgam um tipo de comportamento que passa a ter efeito na
personalidade dos indivíduos.
(C) caracterizam-se por ter metas e objetivos bem definidos, organização e estrutura desenvolvidas, e
por constituir-se numa sociedade
(D) tem como meta a mudança de personalidade dos indivíduos que atuam como agentes de
transformação social.
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22. Na perspectiva positivista, a finalidade da intervenção do serviço social constitui-se em
(A) intervir levando em consideração as expectativas dos movimentos sociais na ação profissional.
(B) romper com paradigmas estatizantes no sentido de empreender novas formas de intervenção
compartilhada com os usuários.
(C) introduzir a participação da classe carente nos processos de transformação social e nas políticas
decisórias de participação.
(D) extinguir, por meios da intervenção, carências, anomias, disfunções e problemas de conflitos
resultantes das relações sociais.

23. No método fenomenológico, fenômeno é tudo aquilo que aparece à consciência subjetiva e que tem
significado para um sujeito. A consciência concreta busca sempre voltar-se para alguma coisa fora dela
mesma. Esta categoria chama-se
(A) intencionalidade.
(B) intersubjetividade.
(C) consciência crítica.
(D) redução eidética.

24. No moderno sistema político ocidental, há uma difícil convivência entre o Estado de Direito e o
Estado Social. Essas divergências acarretam igualmente importantes incompatibilidades entre direitos
individuais e sociais. Os direitos sociais estão relacionados
(A) às liberdades burguesas.
(B) à igualdade e à justiça social.
(C) à concentração de riquezas sociais.
(D) às garantias do status quo.

25. Para que trabalhe junto à comunidade, o profissional de serviço social deve estar munido de alguns
conhecimentos, a fim de que sua ação tenha eficácia e um bom nível de enfrentamento dos interesses e
das preocupações dessa comunidade. Considera-se o primeiro nível de atribuições para o qual o
profissional deve estar habilitado
(A) a operacionalização dos princípios e diretrizes da comunidade.
(B) a operacionalização de programas de políticas sociais.
(C) a prática do Desenvolvimento de Comunidade como meio para fortalecer os movimentos sociais.
(D) o conhecimento e análise da conjuntura social.

26. De acordo com a Lei no 8.080/1990, a quem cabe definir e coordenar as redes de laboratório de
saúde pública, as redes integradas de alta complexidade, a vigilância epidemiológica e a vigilância
sanitária?
(A) À direção nacional do SUS.
(B) Aos estados e municípios.
(C) À união e municípios.
(D) Aos conselhos de controle do SUS.
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27. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e as Normas de Proteção
contidas no Decreto Presidencial nº. 3298/1999 consideram incapacidade
(A) toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que
gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o
ser humano.
(B) uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho
de função ou atividade a ser exercida.
(C) aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir
recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos.
(D) redução total ou parcial que ocorre nas funções físicas do ser humano, impedindo-o de se
locomover satisfatoriamente e, com isso, reduzindo sua capacidade para o trabalho, para
estabelecer relações humanas, interpessoais e de comunicação que lhe cause algum tipo de
preconceito na sociedade.

28. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é o benefício de 01 salário mínimo concedido ao idoso
com mais de 65 anos de idade e à pessoa com deficiência, as quais, para o obterem, deverão
comprovar renda mensal
(A) pessoal menor que 01 salário mínimo.
(B) pessoal de até 01 salário mínimo.
(C) familiar per capita menor que ½ salário mínimo.
(D) familiar per capita menor que ¼ do salário mínimo.

29. Sobre a elaboração do parecer social, é correto afirmar que
(A) deve ter por base a pesquisa com a família e com colaterais.
(B) é a realização de um estudo criminológico do usuário e de sua família.
(C) seu conteúdo é pautado em situações imprevistas da história do usuário.
(D) é a realização do estudo sócio-econômico de uma dada situação.

30. O Sr. Irineu, de 70 anos, foi internado em hospital do SUS e seu estado de saúde demandava
cuidados e observações. Sua filha pediu autorização ao profissional de saúde para acompanhar
integralmente seu pai durante o período de internação. Em relação à internação e à acompanhante, o
Estatuto do Idoso prevê que
(A) quando se tratar de hospital público, a permanência de acompanhante do idoso é expressamente
proibida, independente de seu estado de saúde.
(B) ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante em condições
adequadas e em tempo integral, segundo critério médico.
(C) a permanência de acompanhante do idoso somente será permitida quando as dependências do
hospital dispuserem de quartos individuais para acompanhante.
(D) somente será concedida autorização para acompanhante do idoso quando tratar-se de caso grave
ou terminal.
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