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PORTUGUÊS

01 – Observe a tira cômica e marque a alternativa correta:

A) os clientes estão aborrecidos por causa da demora;
B) eles querem o mesmo desconto, mas não vão tê-lo;
C) o barbeiro dá desconto somente a cabeludos;
D) o garoto na cadeira do barbeiro é seu filho, por isso tem

desconto;
E) o garoto na cadeira do barbeiro é muito jovem, por isso tem

desconto.

02 – O pronome “ele” na tira cômica se refere a:

A) o barbeiro;
B) Cebolinha;
C) o rapaz com bigode;
D) o rapaz com corrente no pescoço;
E) o rapaz com cabelo moicano.

Observe a charge abaixo:
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03 – Observando o princípio da intertextualidade, os
fantasminhas da charge acima levarão o ancião para conhecer
seu:

A) presente, passado e futuro;
B) somente o presente e o futuro;
C) apenas o futuro;
D) apenas o passado;
E) o passado e o presente.

04 – Pelo que podemos perceber nessa charge:

A) o ancião viveu a realidade ATARI dos anos 80;
B) o ancião gostava de brincar com os vídeos jogos da ATARI;
C) o ancião não conheceu a realidade virtual dos vídeo jogos

ATARI dos anos 80;
D) os fantasminhas não se conformam por não mais existirem;
E) os fantasminhas querem somente amendrontar o ancião.

05 – Essa versão atualizada em forma de charge do conto de
Dickens brinca com vídeo jogo chamado Pac-Man. A intenção
dos fantasminhas do Pac-Man nessa versão é justamente:

A) retomar o conto de Dickens, espalhando as boas novas do
natal cristão;

B) revalidar os anos 80 como sendo um dos anos mais
rememoráveis para os adultos de hoje;

C) lembrar de como eram atrasados os vídeos jogos do passado;
D) relembrar aos mais velhos como a juventude muda no mundo;
E) fazer o natal daquele ancião parecer mais agradável hoje que

nos anos 80.

06 – Na frase dos fantasminhas “... e viemos levá-lo para
conhecer os anos 80”. O termo destacado tem um tom mais
aproximado da:

A) adição;
B) conclusão;
C) finalidade;
D) causa;
E) adversidade.

07 – Na frase do ancião “vocês vão me levar para conhecer
meu passado, presente e futuro”, o termo em destaque tem
valor de:

A) finalidade;
B) causa;
C) adversidade;
D) conclusão;
E) adição.

08 – No texto, a expressão verbal “Errou!” retoma
anaforicamente o termo:

A) tu;
B) vós;
C) o ancião;
D) o senhor;
E) ele.
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09 – Na charge que segue podemos perceber a ironia do homem
como sendo:
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A) uma crítica à má economia pela qual passa o país na
atualidade;

B) uma ação ufanista em relação à verdadeira árvore de natal
brasileira;

C) uma ação fanática em relação a sua devoção pelo seu time de
futebol;

D) à falta de dinheiro para se comprar um pinheiro;
E) uma implicância com sua mulher que fazia questão pelo

pinheiro.

10 – Na fala da mulher, o termo “isso” refere-se anaforicamente,
porém de forma extra textual a:

A) pinheiro;
B) árvore;
C) o palmeiras;
D) palmeira;
E) o natal.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sabemos que os poderes legislativo, executivo e judiciário
em um estado representam a harmonia do exercício da cidadania.
Neste contexto, torna-se de fundamental importância às pessoas
terem conhecimento de seus membros, como forma de
acompanhamento de tudo que acontece no estado. Entre os
nomes citados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
presidente da Assembléia Legislativa do estado de Alagoas:

A) Sergio Toledo
B) Marcelo Victor
C) Ricardo Nezinho
D) Fernando Toledo
E) Jota Cavalcanti

12 – Sabe-se que a capital Maceió, conta hoje com
aproximadamente 936.000 habitantes, sem contabilizar os
municípios próximos que fazem . Levando-se em consideração
os parte da região metropolitana. Dentre os municípios

metropolitanos de Maceió abaixo relacionados, assinale o
ÚNICO que não faz parte desta conurbação.

A) Paripueira
B) Coqueiro Seco
C) Maribondo
D) Rio Largo
E) Santa Luzia do Norte

13 – É sabido que 2010 é ano de eleição. Neste aspecto, todas
as alternativas abaixo apresentam cargos eletivos que estarão
em disputa, EXCETO :

A) Governador
B) Prefeito
C) Deputado Estadual
D) Senador
E) Presidente

14 – Dentre os artistas musicais famosos abaixo citados,
assinale o que representa o estado alagoano por nascimento.

A) Ivete Sangalo
B) Fagner
C) Elba Ramalho
D) Dominguinhos
E) Djavan

15 – No Brasil, a predominância religiosa existente no Século
XXI corresponde a(o):

A) sincretismo
B) islamismo
C) judaismo
D) catolicismo
E) protestantismo

16 – No brasão do município de Estrela de Alagoas tem-se uns
ramalhetes verdes que simbolizam a agricultura típica da região
representado por:

I. algodão
II. cana-de-açúcar
III. coco
IV. palma

Estão corretos os itens:

A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I e III, apenas;
E) I e IV, apenas.

17 – Assinale a única alternativa em que NÃO aparece um
animal que é típico da fauna estrelense.

A) gambá
B) macaco prego






CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL  DE ESTRELA DE ALAGOAS (AL)  – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 03

C) anum
D) socós
E) pinta silgos

18 – Como em todo município brasileiro, sabemos que as pessoas
que se dedicam a política administrativa, através de cargo eletivo
ou de nomeação se configuram no hall da historicidade de um
povo. Desta forma, o primeiro prefeito da cidade de Estrela de
Alagoas foi:

A) José Almerino da Silva;
B) Adalberto Alves Soares;
C) Denício Calixto de Oliveira;
D) Ângela Maria Lira de Jesus Garrote;
E) José Teixeira de Oliveira.
19 – O gentílico de Estrela de Alagoas é:

A) estelense
B) estelado
C) brilhante
D) estrelo
E) cadente

20 – O padroeiro da cidade de Estrela de Alagoas é São João
Batista e sua festa é comemorada, anualmente, no mês de:

A) abril
B) maio
C) junho
D) julho
E) agosto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – São deveres do Assistente Social, em relação à instituição
onde atua:

A) contribuir para a preservação da correlação de forças
institucionais, apoiando as legítimas demandas da instituição.

B) programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais
assegurados institucionalmente.

C) reformular, por conta própria, as rotinas e os procedimentos
institucionalizados, a fim de agilizar o atendimento dos
usuários.

D) ignorar, em favor do usuário, as demandas institucionais
relativas à orientação dos trabalhos.

E) manter a rotina institucional e garantir a preservação do
sistema frente à demanda de mudanças.

22 – A escolha do caminho metodológico a ser obedecido na
pesquisa científica depende:

A) dos interesses imediatos do pesquisador e do material
coletado no trabalho de campo.

B) dos estudos censitários disponíveis sobre a população
investigada.

C) da confiabilidade dos instrumentos de mensuração e das
expectativas de validade dos resultados.

D) do tipo de objetivos que se pretende atingir e da experiência
acadêmica do pesquisador.

E) da complexidade da população estudada.

23 – O Serviço Social usa na prática investigativa, a técnica de
observação para:

A) obter informação sobre o comportamento dos indivíduos
ou dos grupos sociais, tal qual eles acontecem.

B) pesquisar os itens ou indicadores das hipóteses que já foram
submetidos à prova.

C) anular a subjetividade do assistente social na caracterização
das pessoas observadas.

D) controlar a qualidade da hipóteses e analisar os fatos já
comprovados.

E) empregar métodos comprobatórios.

24 – A assessoria do Serviço Social é uma forma de atuação,
desenvolvida por um profissional especializado, com o objetivo
de propor estratégias de ação aos formuladores e executores
de programas sociais. Neste contexto, pode-se afirmar que:

A) a assessoria a assistentes sociais visa qualificar o trabalho
profissional, assumindo sempre caráter temporário para
articular contribuições e saberes.

B) os conselhos setoriais de políticas públicas podem contar
com a assessoria do assistente social, para falar em nome
dos conselheiros.

C) a organização política dos usuários dos serviços sociais
pode ser objeto de assessoramento por parte de assistentes
sociais, desde que orientados para a defesa individualizada
de direitos.

D) no processo de gestão das políticas sociais, o
assessoramento do Assistente Social volta-se ao apoio na
formulação, implementação e avaliação dos programas,
visando a garantia de direitos sociais.

E) o profissional de Serviço Social, na tarefa de assessorar
movimentos sociais, deve assumir uma relação de tutela em
relação aos participantes, quando de baixa escolaridade.

25 – De acordo com o Código de Ética Profissional do
Assistente Social em vigor, o Assistente Social possui alguns
direitos nas relações com as instituições empregadoras. Dentre
estes direitos, destaca-se:

A) conhecer os programas institucionais;
B) ter livre acesso à população usuária;
C) integrar comissões disciplinares de ética profissional;
D) ter acesso às informações profissionais necessárias para o

trabalho profissional;
E) ser solidário com os outros profissionais.
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26 – A institucionalização do Serviço Social no Brasil se deu a
partir:

A) da regressiva intervenção do Estado nos processos
reguladores da vida social.

B) de suas origens, que devem ser localizadas na emergente
sociedade urbano-industrial dos anos pós 1964, em uma
conjuntura peculiar do desenvolvimento capitalista.

C) das lutas sociais desencadeadas contra a exploração do
trabalho e pela defesa dos direitos sociais e de cidadania.

D) da institucionalização da pobreza no século passado.
E) da intervenção do estado e da igreja católica na vida do povo.

27 – Constituem-se competências do Assistente Social,
segundo a lei 8.662 de 07/06/1993:

A) Executar, avaliar e coordenar projetos, não cabendo ao
profissional o planejamento das ações.

B) Elaborar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos de
administração pública direta ou indireta, empresas, entidades
e organizações populares, sendo a implementação
competência dos gestores da organização.

C) Prestar assessoria sócio-jurídica a grupos, organizações
sociais e usuários em matéria relacionada às políticas sociais,
sendo de exclusividade do profissional orientar sobre os
direitos sociais e políticos.

D) Realizar estudos socioeconômicos com os usuários com a
finalidade de avaliar o critério meritocrático do benefício.

E) Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais.

28 – “O projeto oferece o direcionamento, as orientações para a
ação e os elementos para o seu imprescindível monitoramento e
avaliação.” Essas são as condições básicas para um processo
de:

A) empreendimento técnico;
B) gestão eficaz;
C) orientação política;
D) método e prática;
E) desenvolvimento econômico.

29 – No contexto da perícia, a opinião fundamentada que o
assistente social emite sobre a situação social estudada
denomina-se:

A) processo;
B) relatório sintético;
C) plano de trabalho;
D) parecer antropológico;
E) parecer social.

30 – O documento escrito que contém parecer ou opinião
conclusiva do que foi estudado e observado sobre determinado
assunto é:

A) laudo;
B) estudo;
C) parecer;

D) relatório simples;
E) carta-relato.

31 – O projeto de intervenção constitui um instrumento de
trabalho que:

A) subordina sua ação à razão técnica e institucional;
B) limita sua capacidade de crítica e autonomia profissional;
C) expressa sua dimensão teleológica e reflexiva;
D) delimita suas funções privativas e obrigações;
E) define suas competências e relações de subordinação.

32 – As políticas sociais representam um campo de tensão
entre forças sociais que procuram fazer valer seus direitos. As
políticas sociais representam, deste modo, para os assistentes
sociais:

A) um marco legal que estabelece os parâmetros institucionais
de sua atuação;

B) o principal arcabouço dos conhecimentos necessários à sua
intervenção cotidiana;

C) a forma efetiva de superação das desigualdades sociais;
D) a base logística do trabalho profissional;
E) o terreno sócio-ocupacional de sua ação e um de seus meios

de trabalho.

33 – A sociedade civil que emerge no período pós-ditadura
militar no Brasil guarda proximidade com a sociedade civil do
tipo “européia”, o que favorece a atuação dos assistentes
sociais junto:

A) ao terceiro setor;
B) aos movimentos sociais;
C) às organizações não-governamentais;
D) às associações corporativas;
E) à filantropia empresarial.

34 – O instrumento considerado número um de todos os
profissionais que atuam nas áreas de ciências humanas e sociais
é:

A) o diálogo;
B) o vocábulo;
C) o relacionamento;
D) o contato;
E) a linguagem.

35 – Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº
8.069/90 com relação ao direito à vida e à saúde, é assegurado
à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento:

A) pré e perinatal;
B) universal de suas necessidades;
C) objetivando a melhoria na qualidade de saúde;
D) em instituições privadas de saúde;
E) nos níveis primários e secundários de saúde.
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36 – Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº
8.069/90, com relação ao direito à profissionalização e à proteção
no trabalho, a formação técnico-profissional obedecerá a alguns
princípios. Dentre estes princípios, podemos destacar:

A) garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino médio;
B) intercâmbio com outros adolescentes aprendizes;
C) horário especial para o exercício das atividades;
D) atividade salubre com remuneração obrigatória;
E) trabalho diurno, verificadas as condições de

excepcionalidades.

37 – Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
n°8.069/90), para ser membro de um conselho tutelar são exigidos
alguns requisitos. Dentre estes requisitos, podemos destacar:

A) curso superior completo;
B) residir no Estado de origem ;
C) idade superior a vinte e um anos;
D) ter experiência profissional na área da infância;
E) participar do conselho municipal de assistência.

38 – A Lei n° 8.096/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e prevê que a política de atendimento dos direitos
da criança e do adolescente se dará por meio da articulação de
ações governamentais e não governamentais em todas as esferas
da união. São diretrizes dessa política:

A) viabilização de programas de proteção destinada a crianças e
adolescentes em liberdade assistida;

B) municipalização do atendimento;
C) garantia de programas de assistência social em caráter

supletivo, quando necessário;
D) obrigatoriedade de registro de programas, especificando o

regime de atendimento, nos respectivos conselhos;
E) exigência, para as entidades que desenvolvem programas de

internação, de desenvolvimento de atividades de
escolarização e profissionalização.

39 – Considera-se idosa a pessoa com idade mínima de:

A) 65 anos;
B) 70 anos;
C) 75 anos;
D) 80 anos;
E) 60 anos.

40 – Segundo a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a
prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas
por meio de algumas ações. Dentre estas ações destaca-se o:

A) cadastramento da população idosa em base territorial;
B) atendimento universal à saúde da pessoa idosa;
C) financiamento das políticas públicas de saúde para os idosos;
D) atendimento emergencial para a pessoa idosa;
E) acesso da pessoa idosa aos serviços privados de saúde.







