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Nº da inscrição:____ 

 
Assistente SocialAssistente SocialAssistente SocialAssistente Social    

 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu 
Caderno de Prova, apontando imediatamente qualquer falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 

3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente 

no “CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que 
contenham respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir 
do sinal do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrida 01 (uma) hora 
do início da mesma, tempo mínimo de permanência do candidato no certame. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 40 (quarenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os 

enunciados das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a 
alternativa correta, segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-
RASCUNHO, a qual consta na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de 
sala para conferência e lacre dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

Parte II – Conhecimento Específico 20 (vinte) questões 4,00 (quatro) pontos 

Parte III – Legislação Municipal e 
Social 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

 
Prova Teórica – 27/10/2013 

 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 

Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos 



       

2 

 

 

MUNICÍPIO DE IJUÍ -  PODER EXECUTIVO
 

PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Dependência eletrônica 
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      Não faz muito tempo, os pais se preocupavam com os filhos que ficavam horas demais __ 
frente do computador. Em um curto espaço de tempo, essa preocupação deixou de ser um 
problema, pois a internet e os meios eletrônicos estão na palma das nossas mãos. Hoje, os 
celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos. De acordo com 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões de aparelhos, 
em janeiro de 2012.  
      Grande facilitadora do contato entre pessoas distantes, da localização geográfica e dos 
passatempos mais variados, a tecnologia, além de contribuir em muitos aspectos da vida 
cotidiana, também é a responsável por traumas psicológicos. Os efeitos podem ser comparados 
aos do álcool e da cocaína.  
     É importante que o usuário saiba identificar a dependência do uso normal, tendo em vista que 
uma pesquisa do Google, em 2012, apontou que 73% dos brasileiros que possuem smartphones 
não saem de casa sem eles. Alguns sintomas podem ser apontados para diferenciar os tipos de 
uso. Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em 
atividades fora da rede.  
     Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas 
___ atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar 
off-line por alguns momentos. O contato com ___ natureza, incluindo os animais, com pessoas 
próximas e trabalhos manuais ajuda a refletir sobre outra percepção de mundo, que não é a do 
mundo virtual.  
     Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou no trabalho, a tecnologia deve 
ser usada com moderação. Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado 
um bom tempo para reorganizar os pensamentos. Experimente também desabilitar os avisos de 
novos e-mails ou notificações das redes sociais do seu celular. Serão atitudes essenciais para 
ganhar mais qualidade de vida.  
 

Ivan Pinto (Psicólogo) 
Zero Hora, 14 de setembro de 2013. 

 

1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto, com relação ao correto uso da crase nas linhas 
01, 14, 18 e 19, respectivamente, é:  
a) a – a – as – a. 
b) à – a – as – a. 
c) à – à – às – a. 
d) a – a – às – à. 
e) à – a – as – à. 
 
2. Está em desacordo com as ideias presentes no texto: 
a) Os pais não precisam mais se preocupar com uso excessivo da internet, já que os computadores passaram a 

ser pouco utilizados, sendo substituídos por aparelhos eletrônicos mais sofisticados, como celulares, 
smartphones, etc.  

b) A tecnologia contribui muito para as atividades diárias, podendo apresentar-se como negativa, causando 
traumas psicológicos. 

c) Mesmo sendo bastante positiva em nossas vidas, a tecnologia, segundo o autor, deve ser usada de maneira 
moderada. 

d) A dependência pode ser identificada quando o usuário sente necessidade de verificar o que se passa no mundo 
virtual. 

e) Os efeitos da dependência eletrônica já podem ser comparados aos efeitos de outras dependências, como a de 
algumas drogas lícitas e ilícitas.  
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3. Não é objetivo comunicativo do texto: 
a) Alertar as pessoas sobre o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e da internet. 
b) Informar sobre alguns dos sintomas da dependência eletrônica. 
c) Dar dicas para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e façam atividades positivas quando estão off-

line. 
d) Comparar o comportamento das pessoas dependentes da rede e dos aparelhos eletrônicos com as que não os 

utilizam.  
e) Chamar a atenção para a importância de o usuário identificar a dependência. 
 
4. Leia com atenção as assertivas a seguir: 
I – Nas linhas 22 e 23, a colocação entre vírgulas, “Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou 

no trabalho, a tecnologia deve ser usada com moderação.”, trata-se de um aposto. 
II – Na frase “De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões 

de aparelhos, em janeiro de 2012.” (linhas 04, 05 e 06) temos um argumento de provas concretas e a 
expressão “de acordo com” traz em si a ideia de conformidade. 

III – Na frase: “Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em atividades fora 
da rede.” (linhas 14, 15 e 16), a expressão ou em destaque introduz uma oração coordenada sindética 
alternativa. 

IV – A palavra “pois” (linha 03) introduz uma oração subordinada explicativa. 
A alternativa com a resposta correta é: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
5. A relação entre os elementos citados a seguir está correta, com exceção de: 
a) Essa (linha 02) / “filhos que ficavam horas demais __ frente do computador.” (linhas 01 e 02). 
b) Nossas (linha 03) / “das pessoas em geral, incluindo o autor e os leitores". 
c) Que (segundo QUE da linha 12) / “brasileiros” (linha 12). 
d) Que (linha 01) / “filhos” (linha 01). 
e) Eles (linha 13) / “brasileiros” (linha 12). 
 
6. Leia atentamente as assertivas abaixo: 
I – Segundo o autor não cabe ao próprio usuário dos aparelhos eletrônicos identificar a sua dependência, isso deve 

ser feito unicamente por um profissional especializado.  
II – No trecho “Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado um bom tempo para 

reorganizar os pensamentos.” (linhas 23 e 24), o uso da palavra já deixa implícito que não se espera que uma 
hora seja um bom tempo. 

III – A palavra “passatempos” (linha 08) é formada por justaposição. 
A alternativa correta é:  
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas II. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 
7. O uso das palavras “pois” (linha 03), “também” (linha 09) e “quando” (linha 14) estabelecem, respectivamente, 
relações de: 
a) Explicação – adição – hipótese. 
b) Causa e consequência – oposição – tempo. 
c) Explicação – adição – hipótese. 
d) Causa e consequência – concessão – tempo. 
e) Explicação – adição – tempo. 
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08. Em “Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas ___ 
atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar off-line por alguns 
momentos.” (linhas 17, 18 e 19), a classe gramatical dos termos destacados, na ordem em que aparecem, é:  
a) Substantivo – advérbio – conjunção- substantivo.  
b) Pronome indefinido – adjetivo – conjunção – substantivo.  
c) Pronome indefinido – substantivo – conjunção – pronome oblíquo.  
d) Substantivo – verbo – conjunção – artigo.  
e) Adjetivo – advérbio – pronome – substantivo. 
 
09. Leia atentamente as afirmativas a seguir: 
I – Na frase “Hoje, os celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos.” (linhas 

03 e 04), o uso da palavra “principais” deixa implícito que existem outros aparelhos eletrônicos que geram 
dependência. 

II – Na colocação final, que encerra o texto, ao afirmar: “Serão atitudes essenciais para ganhar mais qualidade de 
vida.” (linhas 25 e 26), podemos entender que o autor sugere que a dependência de aparelhos eletrônicos 
compromete a qualidade de vida das pessoas.  

III – A expressão “Não faz muito tempo” (linha 01) utilizada pelo autor dá a entender que as mudanças geradas 
pelos eletrônicos têm sido rápidas.  

IV – De acordo com o autor, dificilmente quem usa aparelhos tecnológicos não está dependente, já que é muito 
difícil diferenciar o uso normal da dependência.  

A alternativa correta é:  
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
10. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, palavras acentuadas pelas mesmas regras que 
dependência (linha 04), geográfica (linha 07), também, (linha 24) e já (linha 23): 
a) Diárias - médicas – não – dó. 
b) Mídia - psiquiátricos – nação – até. 
c) Violência – prática – até – três. 
d) Possível – vítimas – país – até. 
e) Diárias - relatório – então – país. 

PARTE II – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
11. De acordo com Silva, Yasbek, Giovanni (2004, p. 30) um grande avanço na questão dos mínimos sociais no 
Brasil ocorreu com a Constituição Brasileira de 1988, quando foram instituídos três benefícios, sendo que dois 
podem ser considerados como grandes Programas de Transferência de Renda em implementação pelo Governo 
Federal, na atualidade. São eles:  
a) O primeiro benefício é representado pela elevação dos benefícios mínimos da Previdência Social, equiparados 

ao salário mínimo; o outro benefício é representado pela Previdência Social Rural; e o terceiro, instituiu-se a 
Renda Mensal Vitalícia, vinculada à Previdência Social. Essa renda foi extinta pelo Decreto n.º 1.744 de 
18.11.1995 que regulamentou a concessão do Benefício de Prestação Continuada. 

b) O primeiro benefício é representado pelo Benefício de Prestação Continuada; o outro benefício é o Programa 
Bolsa Família; o terceiro e último benefício é representado pela Previdência Social Rural. 

c) O primeiro benefício é o representado pelo Benefício de Prestação Continuada; o outro benefício é o Programa 
Bolsa Família; o terceiro e último é o auxílio funeral. 

d) O primeiro benefício refere-se à Renda Mensal Vitalícia, vinculada à Previdência Social. Essa renda foi extinta 
pelo Decreto n.º 1.744 de 18.11.1995 que regulamentou a concessão do Benefício de Prestação Continuada; o 
outro benefício é representado pela Previdência Social através do auxílio reclusão; o último refere-se ao 
Programa Bolsa Escola. 

e) O primeiro benefício é representado pelo Programa Bolsa Escola; o segundo pelo Benefício de Prestação 
Continuada; o terceiro e último pelo Programa Bolsa Família. 
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12. Os Programas de Transferência de Renda, no Brasil, podem ter orientações político-ideológico e motivações 
diferenciadas, que vão de uma perspectiva de apoio à funcionalidade do mercado, apresentando, portanto, caráter 
meramente compensatório e residual, até uma perspectiva orientada pelo entendimento de que a riqueza 
socialmente produzida deve, de alguma forma, ser redistribuída aos membros da sociedade. Nesta perspectiva, é 
possível se desvendar o significado do desenvolvimento histórico e a natureza desses programas no Brasil. Esses 
fundamentos colocaram a possibilidade de duas orientações para os Programas de Transferência de Renda que 
vêm inspirando o debate e as experiências brasileiras. (SILVA; YASBEK; GIOVANNI 2004).  Quais são estas duas 
orientações?  
a) Transferência de Renda enquanto programas compensatórios e residuais e Transferência de Renda enquanto 

programas de garantia de sobrevivência e reprodução social. 
b) Transferência de Renda enquanto programas de cunho liberal e Transferência de Renda enquanto programas 

assistenciais e educacionais. 
c) Transferência de Renda enquanto programas de linha de pobreza e Transferência de Renda Mínima. 
d) Transferência de Renda enquanto programas compensatórios e residuais e Transferência de Renda enquanto 

programas de redistribuição de renda. 
e) Transferência de Renda enquanto programas para atenuar os efeitos mais perversos da pobreza e da 

desigualdade social e Transferência de Renda enquanto programas compensatórios e residuais. 
 
13. Behring e Boschetti (2006, p. 63) afirmam que “as primeiras iniciativas de políticas sociais podem ser 
entendidas na relação de continuidade entre Estado liberal e Estado social”. As autoras chamam a atenção para o 
fato de que ambos - Estado liberal e Estado social têm um ponto em comum, que é: 
a) A outorga de direitos concomitantemente ao recrudescimento do sistema capitalista. 
b) O reconhecimento de direitos sem colocar em xeque os fundamentos do capitalismo. 
c) A negociação de direitos trabalhistas concomitantemente ao recuo do capitalismo. 
d) A mobilização das classes como motor para transformações no capitalismo. 
e) O reconhecimento de direitos políticos como mola propulsora do capitalismo. 
 
14. Ainda de acordo com Behring e Boschetti (2006), as políticas sociais, historicamente determinadas, são 
resultantes de lutas sociais e pactuações contínuas e intermináveis que nem sempre são favoráveis aos interesses 
da maioria da população.  Sobre a Política Social no Brasil, assinale a alternativa correta:  
a) Constitui-se em mecanismo do Estado cujo principal objetivo é ampliar os níveis de qualidade de vida dos 

trabalhadores na era dos monopólios. 
b) As políticas sociais criam consensos incapazes de reduzir os conflitos entre as classes sociais na era dos 

monopólios. 
c) As políticas sociais são instrumentos de eliminação do conjunto de problemas que o surgimento da classe 

operária impôs no desenvolvimento e constituição da sociedade capitalista. 
d) Servem a interesses das várias classes sociais em conflito na era do capitalismo de monopólios. 
e) É um instrumento do Estado utilizado para atender demandas do capitalismo na sua fase monopolista. 
 
15. Motta (2006) aponta que as políticas de proteção social, nas quais se incluem a saúde, a previdência e a 
assistência social são consideradas produto histórico das lutas do trabalho, na medida em que respondem pelo 
atendimento de necessidade inspiradas em princípios e valores socializados pelos trabalhadores e reconhecidos 
pelo Estado e pelo patronato. Quaisquer que sejam seus objetos específicos de intervenção, o escopo da 
seguridade depende: 
a) Tanto do financiamento de organismos internacionais, como a ampliação dos recursos dos serviços públicos. 
b) Tanto do trabalho com a própria comunidade, como a meta de dotar as iniciativas de autossustentabilidade. 
c) Tanto do nível de socialização da política conquistado pelas classes trabalhadoras, como das estratégias do 

capital na incorporação das necessidades do trabalho. 
d) Tanto das novas estratégias de relacionamento entre o Estado, a sociedade e o mercado, como das parcerias 

comunitárias, ONG’s, etc. 
e) Tanto da reestruturação dos capitais, como na manutenção da renda do trabalho. 
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16. O planejador que pretende criar condições para uma intervenção que conduza a mudanças significativas [...] 
deve, necessariamente, procurar superar os limites do enfoque situacional para identificar prioridades de 
intervenção, adotando uma visão que não reduza a ação à imediaticidade (BAPTISTA, 1988, p. 73). Segundo esta 
autora, para que a identificação de prioridades de intervenção se faça de maneira racional e objetiva, podem ser 
utilizados dois critérios básicos que são: 
a) De relevância e de viabilidade. 
b) Estratégicos e ideológicos. 
c) De intencionalidade e de viabilidade. 
d) Estruturais e organizacionais. 
e) De mudança e de legitimação. 
 
17. Para Bravo e Mattos (2006) a assessoria desenvolvida por assistentes sociais a profissionais ou equipes de 
Serviço Social visa qualificar o trabalho profissional. Um dos pressupostos para o trabalho de assessoria é: 
a) Reconhecer a capacidade profissional dos Assistentes Sociais; 
b) Conhecer sobre os assuntos com os quais trabalham a equipe e o trabalho dos sujeitos a serem assessorados. 
c) Reconhecer a dimensão pedagógica do exercício profissional. 
d) Conhecer sobre assuntos relacionados à área administrativa e, a partir disso, propor ações e estratégias de 

intervenção. 
e) Identificar possibilidades de ações que auxiliem a instituição a intervir nas dificuldades apresentadas. 
 
18. Novas mediações históricas reconfiguram a questão social na cena brasileira contemporânea no contexto da 
mundialização do capital. Iamamoto (2007) afirma que diante deste cenário as mais importantes expressões da 
questão social são: 
a)  O alcoolismo, a fragilização dos vínculos familiares, o desemprego, o subemprego, o trabalho informal, a 

questão étnico-religiosa, a queda dos níveis educacionais dos jovens, a violência doméstica, o êxodo rural. 
b) Os segmentos masculinos, os idosos, as mulheres, as pessoas portadoras de necessidades especiais, os 

índios, os negros e mestiços, usuários de drogas e as crianças e adolescentes. 
c) As relacionadas à condição agrária, pelo acesso ao serviço público e inclusão tecnológica e digital. 
d) O retrocesso no emprego, a distribuição regressiva da renda e a ampliação da pobreza, acentuando as 

desigualdades nos estratos socioeconômicos, de gênero e localização geográfica urbana e rural, além da 
queda nos níveis educacionais dos jovens. 

e) A reestruturação produtiva, o déficit da balança comercial, a elevação das taxas de juros e no ingresso maciço 
de pessoas no mercado informal de trabalho. 

 
19. Ainda de acordo com Marilda Iamamoto (2007), ao se falar em prática profissional do assistente social 
remonta-se à ideia de que o profissional trabalha isoladamente. Essa visão é distorcida, uma vez que não 
considera os condicionantes internos e externos que permeiam essa prática. Nesse sentido, é possível afirmar que 
os condicionantes internos estão relacionados à capacidade do profissional para:  
a)  Apreender as relações de poder institucional e os recursos disponíveis para realização do seu trabalho. 
b) Realizar a leitura conjuntural e acionar estratégias e técnicas na relação com o usuário, empregador e demais 

profissionais. 
c) Identificar as condições e relações sociais que particularizam a prática profissional do assistente social no 

referido espaço sócio-ocupacional. 
d) Manutenção da ordem societária vigente que assegure a reprodução social e a estabilidade funcional. 
e) Analisar as políticas sociais específicas, seus objetivos, demandantes e recursos orçamentários disponíveis. 
 
20. “As concepções de Estado democrático de direito, entre outros fundamentos, assenta na constatação de que a 
economia de mercado não assegura, espontaneamente, a inclusão e o desenvolvimento social (...) e estes podem 
ser relativamente atingidos com a intervenção do Estado, por meio de:” (SIMÕES, 2007) 
a) Políticas privatistas que individualizem as ações governamentais e privadas. 
b) Intervenção diretiva e centralizadora, como forma de suprir os mínimos sociais. 
c) Ações de combate à fome e à miséria. 
d) Prestação de serviços mínimos de redução da pobreza. 
e) Políticas públicas, para reduzir a desigualdade social a níveis moralmente aceitáveis. 
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21. De acordo com Barroco (2001) em seu livro Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos, considerando o 
debate sobre o projeto ético-político do Serviço  Social e sua relação com projetos societários, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Os projetos societários estabelecem mediações com as profissões na medida em que ambos têm estratégias 

definidas em relação ao atendimento de necessidades sociais, com direções éticas e políticas determinadas. 
b) Só será possível consolidar politicamente o projeto ético-político do Serviço Social, na direção social pretendida, 

se tivermos uma base social de sustentação; logo, é fundamental a articulação com os partidos, sindicatos e 
entidades de classe dos trabalhadores, com os movimentos populares e democráticos, com as associações 
profissionais e entidades de defesa de direitos. 

c) A formação profissional, mediante a qual se adquire um conhecimento filosófico capaz de fundamentar as 
escolhas éticas, não é o único referencial profissional; somam-se a ele as visões de mundo incorporadas 
socialmente pela educação moral primária e por outras instâncias educativas, tais como os meios de 
comunicação, as religiões, os partidos políticos, os movimentos sociais, dentre outros. 

d) O desvelamento da natureza ética do Serviço Social só adquire objetividade se analisado em função das 
necessidades e possibilidades inscritas nas relações sociais típicas da sociedade capitalista em seu estágio 
monopolista. 

e) Os projetos profissionais são uma reprodução imediata dos projetos de classe. Desta forma, a adesão 
consciente a um determinado projeto profissional implica, entre outros, a reprodução da singularidade e da 
genericidade humana. 

 
22. Para Guerra (1995) a instrumentalidade do Serviço Social compreende: 
a)  O conjunto de teorias que fundamentam o exercício profissional do assistente social. 
b) O conjunto de mediações teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas que legitimam a inserção 

dos assistentes sociais em processos de trabalho coletivo. 
c) O conjunto de instrumentos técnicos operativos que possibilitam a intervenção do assistente social no 

atendimento às demandas. 
d) O conjunto de elementos que possibilitam ao assistente social a leitura sobre a realidade e a análise de 

conjuntura. 
e) O conjunto das técnicas utilizadas para viabilizar a ação profissional: visita domiciliar, entrevista, observação, 

estudo social, dentre outros. 
 
23. A instrumentalidade da profissão remete a um conjunto de condições criadas e recriadas na trajetória sócio-
histórica do exercício profissional (GUERRA, 1995). Neste sentido, é correto afirmar que a instrumentalidade do 
trabalho do assistente social:  
a) Se constitui como mediação ao colocar-se no âmbito dos direitos sociais fortalecendo as estruturas 

democráticas e os direitos coletivos. 
b) É constituída por uma argumentação lógico-praticista, recusando instrumentos e técnicas por considerá-los 

vinculados à lógica formal. 
c) Nega a condição instrumental quando as ações profissionais são acionadas como instrumentos de controle e se 

caracterizam pela transmissão de princípios e valores morais. 
d) Tem caráter emancipatório ao se vincular à funcionalidade da política social na preservação, controle e 

reprodução da força de trabalho. 
e) Assume um caráter operativo-instrumental ao privilegiar a intervenção orientada por concepções psicologizantes 

e terapêuticas. 
 
24. Para Couto (2004, p. 59), os direitos são essencialmente históricos e reveladores das relações estabelecidas 
entre o Estado e sociedade nos distintos países, sujeitos a particulares condições políticas, econômicas e culturais. 
Os direitos estão situados em um campo essencialmente político por quê? Assinale a alternativa correta: 
a) Revelam o progresso moral da sociedade, pois as sociedades que mais efetivam e garantem direitos são 

sociedades avançadas e desenvolvidas. 
b) São resultantes do embate de interesses e ações dos sujeitos sociais. 
c) São compromissos elencados com a classe trabalhadora e a sociedade civil.  
d) São garantias legais e possuem um componente ideológico-político. 
e) São formulações legais e assim possuem materialidade histórica. 
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25. Na supervisão a alunos ou equipes, duas dimensões da profissão de assistente social se articulam, de modo a 
realizar uma síntese de múltiplas determinações que envolvem o exercício profissional na sua totalidade. A respeito 
dessas dimensões, assinale a alternativa correta: 
a) A supervisão é a expressão da indissociabilidade entre as dimensões do trabalho e da formação profissional. 
b) A supervisão contempla uma dimensão elaborativa e uma dimensão objetiva das relações sociais. 
c) A supervisão é a expressão da indissociabilidade entre as dimensões do trabalho e do cotidiano. 
d) A supervisão contempla uma dimensão do trabalho e uma dimensão subjetiva das relações sociais. 
e) A supervisão contempla uma dimensão formativa e uma dimensão subjetiva das relações sociais. 
 
26. Com base no prefácio do livro “Política Social, família e juventude: uma questão de direitos”, Bravo (2004) 
afirma que, com a Constituição Federal de 1988, a classe trabalhadora teve atendida uma das suas históricas 
reivindicações, que foi: 
a) O desmonte da ordem capitalista. 
b) A afirmação do 13º salário como garantia trabalhista. 
c) A incorporação das políticas sociais como responsabilidade do Estado. 
d) A interferência significativa na ordem econômica através do direito à organização e participação sindical. 
e) A alteração do peso político do latifúndio e do grande capital, sobretudo do capital bancário. 
 
27. O Código de Ética, vigente desde 1993, nos indica a diretriz para o exercício profissional, um caminho ético 
político. O desafio posto aos profissionais está em: 
a) Materializar os princípios éticos na cotidianidade do trabalho profissional nas instituições. 
b) Trabalhar em equipe com profissionais que possuem princípios éticos não políticos. 
c) Comprometer-se com a emancipação e a plena expansão dos movimentos sociais. 
d) Conseguir a organização e a repercussão efetiva da ética nos movimentos reivindicatórios. 
e) Ter autonomia e emancipação profissional. 
 
28. Constituem, dentre outros, direitos do Assistente Social, de acordo com o Código de Ética Profissional:  
a) Zelar pela integridade do espaço profissional, sobretudo nos casos que envolvem a violação dos princípios 

institucionais. 
b) O acesso à documentação de usuários em todas as circunstâncias e em qualquer serviço público para a 

garantia do atendimento integral do cidadão. 
c) Pronunciamento em matéria de sua especificidade, principalmente quando envolver interesses da categoria 

profissional. 
d) A garantia de pluralismo do assistente social, sem cerceamento político e ideológico. 
e) A participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, bem como na formulação e implementação 

de programas sociais. 
 
29. Ainda de acordo com o Código de Ética, o sigilo profissional só poderá ser quebrado: 
a) Por determinação legal judicial expedida pelo Ministério Público ou Justiça. 
b) Quando a situação causar danos e/ou prejuízos ao Estado e Sociedade. 
c) Por solicitação do gestor municipal. 
d) Situações cuja gravidade possa, tratando-se ou não de fato delituoso, trazer prejuízos a terceiros, à coletividade 

e ao usuário. 
e) Quando tratar-se de usuário que tenha praticado ato delituoso. 
 
30. Tendo como base o Código de Ética Profissional de 1993, assinale a alternativa que constitui um dos deveres 
do Assistente Social: 
a) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis 

com suas atribuições, cargos ou funções. 
b) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade o 

policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 
c) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e 

dos Princípios firmados no Código de Ética. 
d) Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
e) Desgravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 
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PARTE III – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL e SOCIAL 
 
31. Assinale a alternativa correta quanto às funções da Assistência Social, de acordo com o Plano Nacional de 
Assistência Social de 2004 (PNAS/2004):  
a) A proteção social subsidiada pela sociedade hierarquizada; a política de observância; e a relação dos indivíduos 

com o todo. 
b) A dissociação das classes sociais; a política de atendimento prioritário; e a integração dos indivíduos aos 

recursos socioassistenciais. 
c) A proteção social hierarquizada entre proteção básica e proteção especial; a vigilância social; e a defesa dos 

direitos socioassistenciais. 
d) A proteção especial e integral; a observação da realidade; e a relação dos indivíduos com o todo. 
e) A garantia dos direitos no acesso aos benefícios previdenciários. 
 
32. A proteção social na Assistência Social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e 
auxílios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para redução e prevenção do impacto das 
vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana e à família. Quais são as proteções afiançadas 
pela Assistência Social e onde as ações previstas são desenvolvidas, respectivamente? 
a) A proteção social básica e a proteção social especial / CRAS e CREAS. 
b) A transferência de renda e a prestação de serviço à comunidade / CRAS e CREAS. 
c) A convivência familiar e a medida sócia educativa / CREAS e CRAS. 
d) A prestação de serviço à comunidade e o benefício de prestação continuada / CRAS e CREAS. 
e) O abrigamento e o programa de atenção integral à família / CRAS e CREAS. 
 
33. O Estatuto do Idoso, Lei N.º 10.741/ 2003, contextualiza o envelhecimento enquanto um direito personalíssimo 
e a sua proteção um direito social. De acordo com as sentenças abaixo, assinale a alternativa que não faz parte 
dos direitos fundamentais definidos no estatuto. 
a) Direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 
b) Direito à assistência, à convivência social e comunitária com autorização da família. 
c) Direito à vida, a liberdade ao respeito e à dignidade. 
d) Direito à saúde, à educação, cultura, esporte e lazer. 
e) Direito a previdência social. 
 
34. Sobre o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, o 
artigo 4º do ECA estabelece a seguinte ordem: 
a) Da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público. 
b) Do poder público, da família, da comunidade, da sociedade em geral. 
c) Da sociedade em geral, da família, do poder público, da comunidade. 
d) Da família, do poder público, da comunidade, da sociedade em geral. 
e) Da comunidade, do poder público, da sociedade em geral, da família. 
 
35.  De acordo com o Capítulo IV, do Art. 6º são objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, exceto: 
a) O acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos à 

comunidade. 
b) Integração das ações dos órgãos públicos e entidades privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

transporte e assistência social, visando à prevenção das deficiências e à eliminação de suas múltiplas causas. 
c) A aplicação da legislação que disciplina a reserva de mercado de trabalho, em favor da pessoa portadora de 

deficiência, exclusivamente nos órgãos públicos. 
d) Desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais das pessoas 

portadoras de deficiência. 
e) Articulação de entidades governamentais e não governamentais, em nível Federal, Estadual, do Distrito Federal 

e Municipal, visando garantir efetividade aos programas de prevenção, de atendimento especializado e de 
integração social. 
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36. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Constituição prevê que os cargos, empregos e funções públicas também são acessíveis aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

c) Considerando as possibilidades de prorrogações, o prazo máximo de validade de concursos públicos é de 4 
(quatro) anos.  

d) A Constituição veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

e) A Constituição prevê expressamente a reserva de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência. 

 
37. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, analise as afirmativas abaixo e 
após assinale a alternativa correta: 
I – Os cargos públicos serão de Provimento Efetivo ou em Comissão. 
II – Cargo Público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 

públicos municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor 
público. 

III – Para o Regime Jurídico, Referência é a identificação numérica do valor pecuniário da classe. 
a) Apenas II é correta. 
b) Apenas I e II são corretas. 
c) Apenas III é correta. 
d) Apenas II e III são corretas. 
e) Apenas I e III são corretas. 
 
38. Segundo o caput do artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de: 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, informalidade, oralidade, supremacia e publicidade. 
c) Formalidade, oralidade, supremacia do interesse público e eficiência. 
d) Legalidade, economicidade, eficácia, ética e eficiência. 
e) Legalidade, praticidade, formalidade, interesse público, publicidade. 
 
39. O artigo 10º do Regime Jurídico dos servidores públicos municipais de Ijuí prevê 6 (seis) formas de provimento 
de cargos públicos, assinale abaixo a alternativa não prevista no rol (incisos) do referido artigo: 
a) Promoção. 
b) Aproveitamento. 
c) Nomeação. 
d) Reversão. 
e) Reintegração. 
 
40. Assinale a alternativa correta que não configura caso de pena de demissão ao servidor, conforme previsto no 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí: 
a) Inassiduidade ou impontualidade habituais. 
b) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 
c) Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 
d) Retirar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
e) Aplicação irregular de dinheiro público. 
 

 




