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CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2011
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 38 (trinta e oito) questões objetivas, numeradas de 01 a 38, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 22 (vinte e duas) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Considere o fragmento: “Não se pode ignorar a revolução educacional pela qual o Brasil passou nos últimos anos. Até 
poucas décadas, vivíamos num país de analfabetos, no qual educação era luxo.” 

Observando-se  a  relação  de  sentido  e  a  regência  verbal,  os  conectivos  destacados  podem  ser  substituídos,  
respectivamente, por:

A) de que / onde 
B) da qual / em que
C) por que / de que
D) de que / onde
E) por que / onde 

Questão 02
Leia o fragmento: “Ao longo dos últimos anos, os melhores cérebros do país têm buscado compreender as razões que  
levaram o  Brasil,  no  passado  apontado  como  uma  nação  fadada  ao  sucesso,  a  transformar-se  numa  espécie  de 
lanterninha na corrida global pela prosperidade.”

Acerca do funcionamento dos termos na oração, pode-se afirmar que:
I. a expressão “Ao longo dos últimos anos”, ao traduzir uma circunstância de tempo decorrido, atualiza para os 

nossos dias a informação contida no fragmento.
II. a locução  “têm buscado” pode ser substituída pela forma verbal simples correspondente, sem alteração de 

sentido.
III. a expressão “no passado apontado como uma nação fadada ao sucesso” indica uma circunstância de lugar.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas a I está correta.
B) Apenas a II está correta. 
C) Apenas a III está correta. 
D) Apenas a I e a III estão corretas. 
E) Apenas a II e a III estão corretas.

Questão 03
Leia o fragmento: “Isso fica evidente na dificuldade que empresas de quase todos os setores vivem para recrutar em 
larga escala seu bem mais precioso – capital humano de boa qualidade. Esse é exatamente um dos grandes desafios 
das economias que perseguem o crescimento sustentável: garantir o suprimento de massas de pessoas qualificadas.” 

Considerando  o  emprego  dos  pronomes  destacados,  analise  as  afirmativas  abaixo,  identificando  com  V  a(s) 
verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s).

(    ) O pronome isso não apresenta um referente nesse fragmento.
(    ) O pronome seu refere-se à expressão “os setores”.
(    ) O pronome todos encontra-se modificado pelo advérbio “quase”.
(    ) O pronome esse recupera a expressão “capital humano de boa qualidade”.
(    ) O pronome que recupera a expressão “grandes desafios”.

A seqüência correta é:
A) F V F V V 
B) V F F V F 
C) F F V F V 
D) V F V F F 
E) F V F F F
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Para responder as questões de 04 a 06, leia o texto.

Nanotecnologia está na rua.  Você não consegue ver, mas produtos microscópicos estão se 
espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua volta.

Leandro Narloch
Revista Superinteressante/jul. 2005.

Haverá  um dia  em que  um cartaz  na  rua  poderá  ser  uma televisão  de  alta 
definição. Os carros serão econômicos, terão uma pintura que nunca fica arranhada e vidros 
que se limpam sozinhos e mudam de cor de acordo com o ambiente. Você poderá curar um 
câncer de pele com um simples esparadrapo e andar com roupas que não mancham. Tudo 
isso acontecerá um dia.

E esse dia é na semana que vem.

Sim, essas tecnologias já existem e muitas delas já estão à venda nas lojas. São 
alguns dos primeiros produtos de uma das mais promissoras das ciências: a nanotecnologia 
–  ciência  que  lida  com  objetos  em  escala  nanométrica  (1  nanômetro  equivale  a  1 
milionésimo de milímetro). É o trabalho de cientistas que estão construindo coisas de baixo 
para cima, manipulando átomo por átomo até criar substâncias com características quase 
mágicas. Eles descobrem que quantias desprezíveis de argila aumentam em 1.000 vezes a 
resistência de plásticos. Que, em algumas condições, os átomos de carbono se organizam em 
tubos microscópicos... E acham a alta tecnologia de hoje ultrapassada. "Um palmtop tem 
muito mais memória que o primeiro computador do mundo, que ocupava um prédio inteiro. 
Mesmo assim, cada um dos seus  transistores  precisa  de um número  absurdo de átomos 
apenas para dizer 0 ou 1", afirma o químico Henrique Toma, da USP. Uma das principais 
fontes de inspiração desses cientistas é a própria natureza. "Ela tem soluções nanométricas 
simples que podem ser levadas para diversas áreas", diz o químico Fernando Galembeck, da 
Unicamp. Com microscópios poderosíssimos, é possível acompanhar os átomos de um vírus, 
o transporte de oxigênio pela hemoglobina e a criação de energia pelas plantas. Depois, é só 
tentar reproduzir essas soluções em escala industrial. 

Mas, como toda novidade, a nanociência está assustando. Afinal, um material  
com características incríveis poderia também causar danos incríveis ao homem ou ao meio  
ambiente. No mês passado, um grupo de ativistas americanos tirou a roupa para protestar 
contra calças nanotecnológicas que seriam superpoluentes. Mas um estudo patrocinado por 
um dos maiores céticos da nanotecnologia, o príncipe Charles, do Reino Unido, concluiu que 
os novos materiais na maioria das vezes são mais simples, evitam o uso de metais pesados e  
podem até diminuir a poluição. [...]

(Disponível em: http://super.abril.com.br/superarquivo/2005/conteudo_391739.shtml.
Acesso em: 29 jul.2011).

Questão 04
A palavra “promissoras”, destacada no texto significa:

A) prolixas.
B) prósperas.
C) prolíferas.
D) promitentes.
E) promocionais.

http://super.abril.com.br/superarquivo/2005/conteudo_391739.shtml
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Questão 05
Assinale a alternativa correta a respeito de informações do último parágrafo do texto.

A) Os danos ao meio ambiente são provocados pela nanotecnologia.
B) Coisas novas costumam provocar medo e receio.
C) Produtos criados pela nanotecnologia só apresentam vantagens e pontos positivos.
D) Os ativistas tiraram as calça em protestos porque são altamente poluentes.
E) Segundo período (iniciado por “Afinal...”) indica consequência do primeiro (iniciado por “Mas...”)

Questão 06
Indique a opção cujo trecho de sentença, extraído do texto, apresenta uma oração de sujeito inexistente.

A) “Haverá um dia...”
B) “Tudo isso acontecerá um dia”.
C) “São alguns dos primeiros produtos...”
D) É o trabalho de cientistas...”
E) “... afirma um químico da USP”.

Questão 07
Indique a opção que apresenta erro no uso do acento da crase.

A) Os documentos pertencem àquele cientista brasileiro.
B) Os poluentes dos rios causam danos às regiões em volta.
C) Todos gostariam de assistir à novelas em TVs de alta definição.
D) Novas tecnologias podem ser muito úteis à humanidade.
E) Na palestra, o professor referiu-se à nova tecnologia.

Questão 08
Assinale a opção em que, de acordo com a norma culta, o pronome oblíquo está adequadamente empregado.

A) Hoje os vidros dos carros não limpam-se sozinhos.
B) Os ativistas tinham lembrado-se com pesar de alguns desastres ecológicos.
C) Os cientistas deveriam-se ocupar em desenvolver produtos práticos e baratos.
D) Em breve as pessoas esquecer-se-ão da época em que os computadores não existiam.
E) Se passarão muitos anos até que a nova tecnologia entre em todos os lares brasileiros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
Sobre a carreira do servidor, instituída por meio da Lei n.º 1.107, de 2004, do Prefeito Municipal de Marmeleiro,  
assinale a alternativa correta.

A) A carreira é um sistema de ascensão na forma vertical no qual o servidor faz jus a melhores condições salariais  
considerando unicamente o tempo de serviço.

B) Os cargos do quadro próprio de pessoal da Prefeitura Municipal de Marmeleiro são permanentes, não podendo 
ser extintos.

C) A tabela  de  salários  é  composta  de  10  referências  e  o  acréscimo  entre  uma  referência  salarial  e  outra  
imediatamente superior é de 5% (cinco por cento).

D) São elementos constitutivos do Plano de Carreira: o quadro, o cargo, a classe e a referência.
E) Como  retribuição  pelo  efetivo  exercício  do  cargo,  o  servidor  receberá  provento  conforme  sua  classe 

identificada por algarismos arábicos de um a dez.
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Questão 10
A Lei  municipal  de  Marmeleiro,  n.º  552,  de  19/03/1992,  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do 
Município.  Após a  aprovação em concurso público,  qual  o  prazo previsto na referida lei  para a posse em cargo 
público?

A) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por  
mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

B) A posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação do ato de provimento.
C) A posse ocorrerá no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação do ato de provimento.
D) A posse ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 

10 (dez) dias, a requerimento do interessado.
E) A posse ocorrerá no prazo de 1 (um) ano contado da publicação do ato de provimento.

Questão 11
A Lei Orgânica do Município de Marmeleiro, em vigor, traz as competências privativas do município, as competências  
comuns do município em conjunto com a União e o Estado do Paraná e as suas competências suplementares. Assinale 
a alternativa em que constam apenas competências privativas do município:

A) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural e defender o consumidor.
B) dispor  sobre  o  destino  do  lixo,  bem  como  sua  remoção  e  fixar  o  horário  de  funcionamento  dos 

estabelecimentos comerciais, industriais e similares.
C) preservar as florestas, a fauna e a flora e realizar atividades de defesa civil.
D) zelar pela guarda da Constituição e das leis e estabelecer a política de educação para a segurança no trânsito. 
E) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar e combater a todas as formas de 

poluição ambiental.

Questão 12
Quais os princípios da Administração Pública previstos expressamente no art. 37,  caput, da Constituição Federal e 
repetidos no art. 74, caput, da Lei Orgânica do Município de Marmeleiro em vigor?

A) Legalidade, pessoalidade, razoabilidade, finalidade e eficiência.
B) Legalidade, moralidade, primazia do interesse público, razoabilidade e celeridade.
C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
D) Legalidade, motivação, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.
E) Legalidade, finalidade, razoabilidade, publicidade e segurança jurídica.

Questão 13
Sobre acumulação remunerada de cargos públicos, assinale a alternativa correta.

A) A regra de que é vedada a acumulação de cargos públicos não possui exceções.
B) É  possível  acumular  um  cargo  público  de  professor  com  outro  técnico  ou  científico,  desde  que  haja 

compatibilidade de horários.
C) Quando  houver  acumulação  lícita  de  cargos  públicos  não  se  aplicará  o  teto  remuneratório  com base  no 

subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
D) É possível acumular três cargos públicos remunerados de professor.
E) É possível acumular três cargos públicos remunerados de médico, independentemente da compatibilidade de 

horários.

Questão 14
Sobre os tributos municipais, assinale a alternativa correta.

A) O município poderá instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.
B) O município poderá instituir impostos sobre os templos de qualquer culto.
C) O município poderá estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 

sua procedência ou destino.
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D) O município poderá instituir impostos sobre jornais e o papel destinado a sua impressão.
E) O município poderá cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que o  

instituiu ou aumentou.

Questão 15
Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos constantes do art. 5º da Constituição Federal, assinale a  
alternativa correta.

A) A criação de associações e cooperativas dependerá de autorização estatal para seu funcionamento.
B) É assegurado a todos, mediante pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.
C) Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
D) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
E) É inviolável  o  sigilo  da  correspondência  e  das  comunicações  telegráficas,  de  dados  e  das  comunicações 

telefônicas, ainda que por ordem judicial.  

Questão 16
Em relação à obrigatoriedade de aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, segundo a Lei  
Orgânica do Município de Marmeleiro, é correto afirmar:

A) que a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino é facultativa.
B) que  o  município  aplicará  anualmente  nunca  menos  que  25%  da  receita  resultante  de  impostos  e  das 

transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
C) que  o  município  aplicará  anualmente  nunca  menos  que  15%  da  receita  resultante  de  impostos  e  das 

transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
D) não existe limite definido na lei orgânica municipal para investimentos na manutenção e no desenvolvimento 

do ensino.
E) que  os  limites  de  aplicação  na  manutenção  e  no  desenvolvimento  do  ensino  é  variável  e  depende  da 

arrecadação do município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
De acordo com a Resolução n.º 273/93 - Código de Ética Profissional do Assistente Social, no seu art. 7º, estabelece 
que das Relações com as Instituições Empregadoras é direito do Assistente Social: 

A) transgredir qualquer preceito deste Código, bem como da Lei de Regulamentação da Profissão.
B) praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços 

profissionais,  com  base  nos  princípios  deste  Código,  mesmo  que  estes  sejam  praticados  por  outros 
profissionais.

C) compactuar com o exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de estagiários que exerçam atribuições 
específicas, em substituição aos profissionais.

D) pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por colega.
E) ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam necessárias  

ao pleno exercício das atribuições profissionais.

Questão 18
Sobre a “Renovação do Serviço Social” podemos considerar:

A) eclodiu com a corrente teórica crítico-dialética, respondendo às exigências de modernização da sociedade e do  
Estado por meio do racionalismo formal-abstrato.

B) alterou  as  demandas  práticas  dos  profissionais,  desencadeou  um redimensionamento  da  formação  do  seu 
quadro técnico e uma sensibilidade quanto a referenciais culturais e teórico-metodológicos.
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C) uma mudança do perfil do profissional, voltado às demandas postas pela sociedade e pelo mercado, que exigiu  
a substituição do profissional racional pelo tradicional.

D) desencadeou um processo de homogeneização da profissão,  que se  reflete nas  ações dos profissionais  na 
contemporaneidade, trazendo uma perspectiva de análise no âmbito da literatura, com ênfase nos estudos de  
caso, grupo e comunidade.

E) alterou as demandas práticas dos profissionais, estagnando a estrutura de formação profissional e do quadro 
técnico, aliado a uma sensibilidade quanto a referenciais culturais e teórico-metodológicos.

Questão 19
A Política Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos:

I. respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade.

II. igualdade  de  direitos  no  acesso  ao  atendimento,  sem discriminação  de  qualquer  natureza,  garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais.

III. universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais  
políticas públicas.

IV. supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica.
V. divulgação  ampla  dos  benefícios,  serviços,  programas  e  projetos  assistenciais,  bem  como  dos  recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente as assertivas II e III estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas II, IV e V estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Somente as assertivas a I, II, III e IV estão corretas.

Questão 20
Segundo Netto (2007), os dois tempos fundamentais no processo pleno da perspectiva da intenção de ruptura foram:

A) O método Belo-Horizonte e a Reflexão produzida por Balbina Ottoni Vieira.
B) O método dialético e a Reflexão produzida por Marilda Villela Iamamoto.
C) O método Crítico e a Reflexão produzida por Balbina Ottoni Vieira.
D) O método Belo- Horizonte e a Reflexão produzida por Marilda Villela Iamamoto.
E) O método racional-abstrato e a Reflexão produzida por Balbina Ottoni Vieira.

Questão 21
“A Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social ressalta o campo da 
informação,  monitoramento  e  avaliação,  salientando  que  as  novas  tecnologias  da  informação e  a  ampliação  das 
possibilidades de comunicação contemporânea têm um significado, um sentido técnico e político, podendo e devendo 
ser consideradas como veios estratégicos para uma melhor atuação no tocante às políticas sociais e à nova concepção  
do uso da informação, do monitoramento e da avaliação no campo da política de assistência social” (SUAS, 2005). Tal  
empreendimento deve sobrevelar (sobressair) à prática do: 

A) rendimento familiar per capita. 
B) controle social. 
C) monitoramento. 
D) princípio de território. 
E) exercício profissional.
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Questão 22
Sobre o Método Belo-Horizonte podemos afirmar que:

A) configurou um trabalho  realizado  por  profissionais  da  PUC-MG,  demonstrando  um novo olhar  às  ações 
desenvolvidas pelo Serviço Social, sob o enfoque histórico da classe trabalhadora, desencadeada no processo 
de democratização do país.

B) configurou a primeira elaboração cuidadosa, no país, sob a autocracia burguesa, de uma proposta profissional 
alternativa  ao  tradicionalismo,  preocupada  em atender  ao  Serviço  Social  uma fundamentação  orgânica  e 
sistemática, articulada a partir de uma angulação que pretendia expressar os interesses históricos das classes e  
camadas exploradas e subalternas.

C) apropriou  a  sistematização  da  prática  desempenhada  pelos  profissionais,  na  perspectiva  tradicional,  que 
orientava as novas demandas que surgiam no período da ditadura.

D) foi a construção coletiva da categoria que orientava os profissionais a atuarem na perspectiva modernizadora,  
fato esse desencadeado pelo período da ditadura militar.

E) dava sustentabilidade às ações desenvolvidas  sob a lógica de caso,  grupo e comunidade, aproximando as  
concepções teóricas e metodológicas, em um momento histórico de autocracia burguesa.

Questão 23
Considerando a Política Nacional de Assistência Social (2005), assinale qual dos seguintes conceitos corresponde ao 
conjunto de ações e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e 
naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e  
racional?

A) Matricialidade sociofamiliar.
B) Defesa institucional.
C) Vigilância Socioassistencial.
D) Proteção social. 
E) Benefícios Eventuais

Questão 24
O princípio da matricialidade sociofamiliar, segundo a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, significa que:

I. a família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.
II. a defesa do direito à convivência familiar, na proteção de Assistência Social, supera o conceito de família  

como unidade econômica, mera referência de cálculo de rendimento  per capita e a entende como núcleo 
afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas 
e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero.

III. o  fortalecimento  do  direito  à  convivência  em instituições  de  abrigo  se  sobrepõe  à  convivência  familiar 
legitimada pela carência ou falta de recursos financeiros.

IV. o fortalecimento de possibilidades de convívio, educação e proteção social, na própria família, não restringe as 
responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade.

V. a família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel no sustento, na guarda e na 
educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
B) Somente as assertivas II e III e V estão corretas.
C) Somente as assertivas  I, II, IV e V estão corretas.
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
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Questão 25
Sobre a construção dos direitos na sociedade contemporânea, Couto (2008) trata que:

A) os direitos de primeira geração têm por fundamento a liberdade, os de segunda geração o direito de votar e ser 
votado e os de terceira geração os direitos sociais.

B) os direitos de primeira geração têm por fundamento o direito à liberdade, os de segunda geração o direito à  
alimentação e os de terceira de geração o direito à habitação.

C) os direitos de primeira geração têm por fundamento a liberdade, os de segunda geração os direitos sociais e os  
de terceira geração o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente e à autodeterminação dos povos.

D) os direitos de primeira geração têm por fundamento o direito de votar e ser votado, os de segunda geração a  
liberdade  de  expressão  e  os  de  terceira  geração  são  direitos  relativos  à  paz,  ao  meio  ambiente  e  à  
autodeterminação dos povos.

E) os direitos de primeira geração têm por fundamento a liberdade, os de segunda geração os direitos sociais e os  
de terceira geração o direito à liberdade de expressão.

Questão 26
Segundo o PNAS (Plano Nacional de Assistência Social), a família, independentemente dos formatos ou modelos que 
assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente os deslocamentos 
entre o público e o privado, bem como geradora de modalidades comunitárias de vida.

I. A família se caracteriza como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é marcada por 
conflitos  e  geralmente,  também,  por  desigualdades,  além de  que  nas  sociedades  capitalistas  a  família  é 
fundamental no âmbito da proteção social.

II. Podemos dizer que estamos diante de uma família quando encontramos um conjunto de pessoas que se acham 
unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade.

III. Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na vida social e, portanto, merecedora 
da proteção do Estado, tal proteção tem sido cada vez mais discutida, na medida em que a realidade tem dado 
sinais cada vez mais evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias brasileiras.

IV. É preponderante retomar que as novas feições da família estão intrínseca e dialeticamente condicionadas às 
transformações societárias contemporâneas, ou seja,  às transformações econômicas e sociais,  de hábitos e  
costumes e ao avanço da ciência e da tecnologia.

V. A  família  deve  ser  responsabilizada  por  todas  as  situações  de  violência  que  seus  membros  estejam 
vivenciando, pois ela e somente ela é responsável por seus membros.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
B) Somente as assertivas II e III e V estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.

Questão 27
Segundo a Lei n.º 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ao referir sobre as Medidas Específicas de  
Proteção, previstas no art. 98, na proteção à criança e ao adolescente, são aplicáveis medidas protetivas sempre que os  
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. Assinale a alternativa correta.

A) Pela carência afetiva.
B) Nunca pela conduta do adolescente. 
C) Somente pela omissão do Estado. 
D) Por ação ou omissão da sociedade, do Estado, dos pais ou responsáveis.
E) Pelo abuso de poder do adolescente. 
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Questão 28
Segundo Iolanda Guerra, a razão instrumental do serviço social, considerou que este necessita de vínculos cada vez 
mais estreitos com:

A) a formação profissional competente e a reestruturação dos fundamentos metodológicos do serviço social. 
B) um projeto profissional baseado na neutralidade e racionalidade e na defesa dos direitos sociais. 
C) os pressupostos históricos, teóricos e metodológicos dos movimentos sociais em defesa da classe trabalhadora. 
D) a razão instrumental e a neutralidade axiológica que devem fundamentar as profissões no campo das ciências. 
E) um projeto profissional ético-político em defesa dos direitos sociais e humanos e da democracia. 

Questão 29
“Enquanto  processo permanente,  supõe ação contínua  sobre  um conjunto  dinâmico de situações  em determinado 
momento  histórico.  Como processo  metódico  de  abordagem racional  e  científica,  supõe  uma  sequência  de  atos  
decisórios,  ordenados  em  momentos  definidos  e  baseados  em  conhecimento  teóricos,  científicos  e  técnicos.” 
(BATISTA, 2000). A esse processo dá-se o nome de:

A) Instrumentalidade.
B) Projeto Ético-Político.
C) Código de Ética Profissional.
D) Sistematização.
E) Planejamento.

Questão 30
“É o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto de ações. É a unidade 
elementar do processo sistemático de racionalização de decisões. Constitui-se da proposição de produção de algum 
bem  ou  serviço,  com  emprego  de  técnicas  determinadas,  com o  objetivo  de  obter  resultados  definidos  em  um 
determinado período de tempo e de acordo com um determinado limite de recursos.” (BATISTA, 2000). Podemos 
identificar esse modelo como:

A) Programa.
B) Plano.
C) Projeto
D) Instrumentalidade.
E) Diretriz.

Questão 31
No que trata o trabalho de Sawaia (2008), a principal  força que explica a permanência da família na história da 
humanidade justifica-se:

A) pela interlocução. 
B) pela contradição.
C) pela repressão.
D) pelo seu valor afetivo.
E) pelo poder.

Questão 32
De acordo com o art. 4º “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,  
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. A garantia  
de prioridade, segundo o parágrafo único deste artigo, compreende:

I. permanecer em hospitais apenas com a presença da mãe com primazia de atendimento.
II. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
III. ter direito a uma família adotiva.
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IV. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
V. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
B) Somente as assertivas II e III e V estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.

Questão 33
“A recorrência  que  os  profissionais  fazem  às  elaborações  teóricas  engendram-se,  fundamentalmente,  de  duas 
determinações: da busca por saberes que tenham pertinência com a sua prática, melhor ainda, da oportunidade que as  
teorias portam de responder às situações com as quais os agentes se defrontam no seu cotidiano profissional e que 
sejam compatíveis com a visão de homem e mundo do profissional; da possibilidade de retornarem esse conhecimento 
à  vida cotidiana,  agora  enriquecida pela  apreensão das  múltiplas determinações que a constituem,  no sentido de  
objetivá-lo  em ações,  reunidas  num  conjunto  de  habilidades  específicas,  reconhecidas  socialmente.”  (GUERRA, 
2002). O processo acima descrito entende-se como:

A) Profissionalismo.
B) Instrumentalidade.
C) Ação Emancipatória.
D) Dualidade. 
E) Produção Intelectual.

Questão 34
Sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, podemos afirmar que:

A) consolida o modo de gestão compartilhada,  o cofinanciamento e a cooperação técnica entre  os três entes  
federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social não contributiva de Seguridade  
Social no campo da Assistência Social.

B) é um sistema público não contributivo, centralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo 
específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira.

C) desregula em todo território nacional, a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades do sistema-cidadão de 
serviços, benefícios, programas, projetos e ações de Assistência Social.

D) não reconhecimento da articulação e dinâmica das organizações e entidades de Assistência Social.
E) fundamenta-se nos compromissos político-partidários e assistencialistas.

Questão 35
No que concerne à Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2005), a proteção social deve garantir as seguintes 
seguranças:

A) de fraternidade, de companheirismo e de patriotismo.
B) de alimentação, de moradia e de amparo emocional.
C) de esporte, de cultura e de lazer.
D) de acesso, de igualdade e de assistencialismo.
E) de sobrevivência, de acolhida e de convívio ou vivência familiar.

Questão 36
O Código de Ética do Assistente Social rege-se pelos seguintes princípios:

I. defesa  do  aprofundamento  da  democracia,  enquanto  socialização  da  participação  política  e  da  riqueza 
socialmente produzida.
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II. ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia 
dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras.

III. reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia,  
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.

IV. posicionamento em favor  da equidade e justiça  social,  que assegure universalidade de acesso  aos  bens e  
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática.

V. defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo.

Marque a alternativa correta.
A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Somente as assertivas II e III e V estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.

Questão 37
“Potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade,  
por meio do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a 
socialização e o acolhimento, em famílias cujo vínculo familiar e comunitário não foram rompidos, bem como a  
promoção da integração ao mercado de trabalho.” (PNAS, 2005). Podemos afirmar que o processo refere-se à/ao:

A) Proteção Social Especial da Assistência Social.
B) SINASE.
C) Proteção Social Básica da Assistência Social.
D) Plano de Convivência Familiar e Comunitária.
E) Política Nacional de Saúde.

Questão 38
“Diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento específico do Serviço Social, a uma questão ou  
questões  relacionadas  a  decisões  a  serem  tomadas.  Trata-se  de  exposição  e  manifestação  sucinta,  enfocando-se 
objetivamente a questão ou situação social analisada, e os objetivos do trabalho solicitado e apresentado; a análise da 
situação, referenciada em fundamentos teóricos, éticos e técnicos, inerentes ao Serviço Social.” (CFESS, 2005).

A) Estudo social.
B) Parecer social.
C) Relatório social.
D) Perícia social.
E) Visita domiciliar.


	Nanotecnologia está na rua. Você não consegue ver, mas produtos microscópicos estão se espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua volta.



