PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 002/2019

ASSISTENTE SOCIAL
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você
se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao
fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no
final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer
outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma
opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de
respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas
do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 4h, incluído o tempo para preenchimento do cartão de
respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá
levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um
fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função
é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 01 e 02 dizem respeito ao
Poema. Leia-o atentamente antes de respondêlas.

e) Joana era uma mulher forte que, apesar
da desilusão amorosa, não deixou a
peteca cair e seguiu em frente com a
vida.
03. Analise as frases abaixo:
I- Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos
meus pais pelo apoio.
II- Ganhamos pouco, mas somos felizes!
III- Talvez irei ao banco mais tarde.
Os advérbios destacados são classificados
respectivamente como:

01. A expressão “tentou contra a existência”,
presente no primeiro verso, tem como
significado:
a)
b)
c)
d)
e)

Tentativa de suicídio.
Crime passional.
Tentativa de roubo.
Tentativa de latrocínio.
Tentativa de homicídio.

02. Assinale a alternativa
corretamente o poema:

que

resume

a) Joana era uma mulher rica que, após
uma desilusão amorosa, suicida-se com
uma dose de veneno.
b) João era um homem sem caráter que
abandonou a esposa em um humilde
barracão.
c) Joana era uma mulher pobre que, após
uma desilusão amorosa, tenta suicidarse, mas sobrevive por ter errado na dose.
d) Joana era uma mulher pobre que, após
uma desilusão amorosa, suicida-se com
a dose de uma substância não declarada
no poema.

a) Advérbio de lugar, advérbio de tempo,
advérbio de modo.
b) Advérbio de Inclusão, advérbio de
negação, advérbio de dúvida.
c) Advérbio de modo, advérbio de
intensidade, advérbio de afirmação.
d) Advérbio de ordem, advérbio de
intensidade, advérbio de dúvida.
e) Advérbio de modo, advérbio de
intensidade, advérbio de tempo.
04. A conjunção subordinativa responsável por
introduzir uma oração que expressa ideia
contrária à ideia da oração principal, sem, no
entanto, impedir sua realização recebe o nome
de:
a)
b)
c)
d)
e)

Proporcional.
Condicional.
Conformativa.
Concessiva.
Temporal.

05. Analise as frases abaixo:
I- Pedro__ anda logo, não quero chegar
atrasado!
II- Por que está me encarando com tanta raiva__
III- Tenho certeza de que ele está mentindo__
IV- Bruna estava feliz__ eu, triste.
Os sinais de pontuação que preenchem
corretamente as lacunas acima são:
a) ( ! ); ( ? ); ( . ); ( ; ).
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b)
c)
d)
e)

( ; ); ( ? ); ( ? ); ( ! ).
( , ); ( ! ); ( ! ); ( . ).
( , ); ( ? ); ( ? ); ( . ).
( , ); ( ? ); ( ! ); ( ; ).

09. Analise a tirinha abaixo:

06. Assinale a alternativa em que a crase esteja
empregada de forma incorreta:
a) Hoje iremos à uma festa diferente.
b) Você faz tudo às pressas!
c) Entregue o presente à minha irmã por
favor.
d) Amanhã iremos à Radio participar de
uma entrevista.
e) Fui à padaria com minha avó.
07. Em relação ao número de sílabas, a palavra
“apostila” é classificada como:
a)
b)
c)
d)
e)

Monossílaba.
Dissílaba.
Trissílaba.
Polissílaba.
Paroxítona.

08. Observe as frases abaixo:
I- O coordenador solicitou nova _____ da
situação;
II- Precisamos que você _____ novamente os
resultados do exame;
III- Elas _____ uma amizade muito forte com
aquele rapaz;
IV- Bruno _____ uma relação fora do
casamento.
a)
b)
c)
d)
e)

Analise, analise, mantem, mantem.
Análise, analise, mantêm, mantém.
Análise, análise, mantém, mantém.
Análise, analise, mantém, mantêm
Análise, analise, mantém, mentem.

A figura de linguagem utilizada na tirinha recebe
o nome de:
a)
b)
c)
d)
e)

Metáfora.
Sinestesia.
Comparação.
Metonímia.
Catacrese.

10. Analise as orações abaixo:
¹O amor é difícil, ²mas pode luzir em qualquer
ponto da cidade. (Ferreira Gullar)
As
orações
acima
respectivamente como:

são

classificadas

a) 1ª: oração coordenada assindética.
2ª: oração coordenada sindética aditiva.
b) 1ª: oração coordenada sindética.
2ª: oração coordenada assindética
explicativa.
c) 1ª: oração coordenada assindética.
2ª:
oração
coordenada
sindética
adversativa.
d) 1ª: oração coordenada sindética.
2ª: oração coordenada assindética
adversativa.
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e) 1ª: oração coordenada assindética.
2ª:
oração
coordenada
sindética
explicativa.
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Ex-ministros do meio ambiente dos últimos
seis governos se reuniram com o presidente da
Câmara em defesa da floresta amazônica. O
grupo exige do governo as seguintes medidas:
a) Pedem ajuda financeira internacional de
grupos internacionais para evitar que o
dano na floresta amazônica seja ainda
mais irreparável.
b) Buscam coordenar um grupo sulamericano
de
desenvolvimento
sustentável, aproximando todos os
países pertencentes a área da chamada
Amazônia legal.
c) Reafirmam a necessidade de que
intervenção militar na área da Amazônia
legal para que sejam fiscalizadas as
áreas
de
preservação
ambiental
permanente.
d) Pedem a suspensão imediata da
tramitação de matérias legislativas que
possam agravar a situação ambiental do
país e a realização de audiências
públicas com especialistas sobre o tema.
e) Pleiteiam a construção de uma ONG que
fiscalize a atuação de grileiros e
posseiros na região amazônica que são
os principais autores dos recentes
incêndios criminosos na região.
12. Com base na notícia abaixo e utilizando
seus conhecimentos sobre o assunto, analise o
trecho e assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A França esteve nos centros das notícias
mundiais após desavenças com o presidente
brasileiro Jair Bolsonaro, por sua política
ambiental e por ofensas pessoais a esposa do
presidente francês ____________.
a) Emmanuel Macron.
b) Nicolas Sarkozy.

c) Gérard Depardieu.
d) Charles de Gaulle.
e) Neville Chamberlain.
13. Greta Thunberg, ativista sueca de 16 anos
que luta pelo meio ambientes, velejou por duas
semanas pelo Oceano Atlântico para participar
do Summit da Ação Climática da Organização
das Nações Unidas (ONU) em Nova York. Seu
veleiro está adaptado para uma viagem
sustentável, por meio de:
a) Motores a base de propulsão eólica.
b) Baterias de fluoreto, que não produzem
CO2.
c) Painéis solares e turbinas submersas
para gerar energia limpa.
d) Reatores de hidrogênio, que produz água
por reação química.
e) Biocombustível
renovável
e
não
poluente.
14. Em outubro de 2015, um avião comercial
russo caiu no Egito matando 224 pessoas, entre
passageiros e tripulantes. O avião foi abatido em
seu trajeto aéreo, e o grupo que assumiu o
ataque foi:
a) Al Qaeda.
b) Al Jazira.
c) Organização para a Libertação da
Palestina (OLP).
d) Talibã.
e) Estado Islâmico.
15. A assinatura do protocolo de intenções do
acordo MERCOSUL e União Europeia de livre
comércio, em julho, foi festejada pela indústria
nacional de veículos. No entanto, para que a
indústria automobilística brasileira possa vender
na Europa foi imposta a seguinte condição:
a) A adaptação de motores menos
poluentes.
b) Que não sejam movidos a combustíveis
fósseis como gasolina e diesel.
c) A reforma tributária, para reduzir a
complexidade dos impostos no País.
d) Que 60% das partes dos veículos sejam
produzidas por indústrias nacionais.
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e) As indústrias devem adaptar e incentivar
a utilização de combustíveis alternativos.
16. Em meio os debates sobre o Brexit o
primeiro ministro britânico Boris Johnson fez um
apelo à rainha Elizabeth para prosseguir com
sua política de desligamento da União Europeia.
Este pedido consistiu em:
a) Suspender as atividades do parlamento
por cinco semanas.
b) Cassação
do
mandato
dos
parlamentares que se opõe ao Brexit.
c) Tentativa de um novo e emergencial
acordo com os europeus.
d) Realização de uma nova legislatura com
uma cerimônia de discurso da rainha.
e) Criação de medidas protecionistas que
contenham a desvalorização da Libra.
17. Segundo a OMS (Organização Mundial de
Saúde), o número de casos de sarampo no
mundo triplicou nos primeiros sete meses de
2019, considerando o mesmo período do ano
em 2018. Entre as causas destas ocorrências
estão:
I- A cobertura vacinal da patologia no país está
abaixo do patamar ideal, que é acima de 95%;
II- Medo de ter reação à imunização;
III- Desconhecimento de que existe um
calendário de vacinação específico para adultos
e idosos;
IV- Falsa sensação de segurança, já que muitas
doenças estão controladas;
V- Notícias falsas e grupos antivacina.
Dos itens acima:
a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I, II, III e V estão
corretos.
d) Apenas os itens I, II, IV e V estão
corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
18.
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região reverteu no mês de agosto, pela
primeira vez, uma condenação da operação

Lava Jato. Por maioria de votos, o tribunal votou
pela absolvição de:
a)
b)
c)
d)
e)

Fernando Color de Melo.
Fabricio Queiroz.
Alberto Yossef.
André Catão.
José Dirceu.

19. Em agosto deste ano, foram presos e
detidos mais 800 manifestantes em Moscou, na
Rússia. O protesto começou com o “passeio”
convocado por grupos políticos de moscou e
reuniu mais de 1500 pessoas. A principal
reivindicação do grupo é:
a) Pela
legalização
do
casamento
homoafetivo.
b) Pela
libertação
das
feministas
integrantes da banda Pussy Riot.
c) A realização de eleições livres no país.
d) A legalização e criação de políticas
públicas de aborto.
e) Legalização do cultivo e comercialização
de maconha.
20. O Estreito de Ormuz é a única ligação entre
o Golfo Pérsico e os oceanos. Frequentemente
essa área é motivo de disputas fronteiriças entre
os Estados da região, como Irã e os Emirados
Árabes Unidos, por exemplo. A região é
estratégica, e sua grande importância está no
seguinte fato:
a) Nesta região passa diariamente um terço
de todo o petróleo transportado por mar.
b) As rotas marítimas comerciais da Europa
se veem ameaçadas pelo controle do
Estado Islâmico na região.
c) É a rota principal de saída dos imigrantes
ilegais, o que exige frequente vigia e
busca por barcos clandestinos.
d) Devido
às
sanções
comerciais
estadunidenses na região a via marítima
é a única opção para estes países.
e) O controle marítimo da região por países
europeus tem levado a ataques de
radicais árabes na região.
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ainda que parciais, à economia política
do capital.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Leia as afirmações abaixo, que tratam da
Seguridade Social no Brasil, e assinale a que
está incorreta:
a) A concepção de Seguridade Social
representa um dos maiores avanços da
Constituição Federal de 1988, no que se
refere à proteção social e no atendimento
às históricas reivindicações da classe
trabalhadora.
b) Está inserida no capítulo “Da Ordem
Social” e é composta pelo tripé Saúde,
Assistência Social e Previdência Social.
Representa a promessa de afirmação e
extensão de direitos sociais em nosso
país,
em
consonância
com
as
transformações sociopolíticas que se
processaram.
c) Destaca-se como significativo na
concepção de Seguridade Social: a
universalização; a concepção de direito
social e dever do Estado; o estatuto de
política pública à assistência social; a
definição de fontes de financiamento e
novas
modalidades
de
gestão
democrática e centralizada com ênfase
na participação social de novos sujeitos
sociais, com destaque para os conselhos
e conferências.
d) O conceito de seguridade sustenta um
modelo que inclui todos os direitos
previstos no artigo 6º da Constituição
Federal (educação, saúde, trabalho,
moradia, lazer, segurança, previdência e
assistência social), de modo a conformar
um amplo sistema de proteção, mais
consoante às condições gerais dos
cidadãos brasileiros.
e) As Políticas de Seguridade Social são
concebidas na ordem capitalista como o
resultado de disputas políticas e, nessa
arena de conflitos, as políticas sociais,
resultantes das lutas e conquistas das
classes trabalhadoras, assumem caráter
contraditório, podendo incorporar as
demandas do trabalho e impor limites,

22. Julgue os itens abaixo sobre a Reforma
Sanitária e assinale a opção correta:
I- Ao compreender o SUS como uma
estratégia, o Projeto de Reforma Sanitária tem
como base o Estado democrático de deveres,
responsável pelas políticas sociais e,
consequentemente, pela saúde;
II- Destacam-se como fundamentos da
Reforma Sanitária: a democratização do
acesso; a universalização das ações; a melhoria
da qualidade dos serviços, com a adoção de um
novo modelo assistencial pautado na
integralidade e equidade das ações; a
democratização
das
informações
e
transparência no uso de recursos e ações do
governo; a descentralização com controle social
democrático; a interdisciplinaridade nas ações;
III- A principal proposta da Reforma
Sanitária é a defesa da universalização das
políticas sociais e a garantia dos direitos sociais.
Tem como premissa básica a defesa da saúde
como direito de todos e dever do Estado;
IV- O projeto da reforma sanitária
requisita ao assistente social, entre outras
demandas, a seleção socioeconômica dos
usuários, atuação psicossocial por meio de
aconselhamento, ação fiscalizatória aos
usuários dos planos de saúde, assistencialismo
por meio da ideologia do favor e predomínio de
práticas individuais.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

23. Compreende-se que cabe ao Serviço Social
formular estratégias que busquem reforçar ou
criar experiências nos serviços de saúde que
efetivem o direito social à saúde, atentando que
o trabalho do assistente social que queira ter
como norte o projeto- ético político profissional
tem de, necessariamente, estar articulado ao
7
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projeto da reforma sanitária. Pensar e realizar
uma atuação competente e crítica do Serviço
Social na área da saúde consiste em, exceto:
a) Conhecer as condições de vida e
trabalho dos usuários, bem como os
determinantes sociais que interferem no
processo saúde-doença.
b) Facilitar o acesso de todo e qualquer
usuário aos serviços de saúde da
instituição e da rede de serviços e direitos
sociais, bem como submeter à
operacionalização de seu trabalho aos
rearranjos propostos pelos governos que
descaracterizam a proposta original do
SUS de direito.
c) Buscar a necessária atuação em equipe,
tendo em vista a interdisciplinaridade da
atenção em saúde.
d) Estimular a intersetorialidade, tendo em
vista realizar ações que fortaleçam a
articulação entre as políticas de
seguridade
social,
superando
a
fragmentação dos serviços e do
atendimento às necessidades sociais.
e) Elaborar e participar de projetos de
educação
permanente,
buscar
assessoria técnica e sistematizar o
trabalho desenvolvido, bem como
realizar investigações sobre temáticas
relacionadas à saúde.
24. Para o/a Assistente Social, participar de
programas de socorro à população em situação
de calamidade pública, no atendimento e defesa
de seus interesses e necessidades, constitui:
a)
b)
c)
d)
e)

Um direito.
Um dever.
Uma competência.
Uma atribuição privativa.
Uma prerrogativa.

25. De acordo com o Código de Ética
profissional do/a Assistente Social, no âmbito
das relações com as instituições empregadoras
e outras, constitui dever do/a profissional:
a) Contribuir para a alteração da correlação
de forças institucionais, apoiando as

b)

c)
d)

e)

legítimas demandas de interesse da
população usuária.
Dispor de condições de trabalho
condignas, seja em entidade pública ou
privada, de forma a garantir a qualidade
do exercício profissional.
Ter livre acesso à população usuária.
Ter acesso a informações institucionais
que se relacionem aos programas e
políticas sociais e sejam necessárias ao
pleno
exercício
das
atribuições
profissionais.
Integrar comissões interdisciplinares de
ética nos locais de trabalho do/a
profissional, tanto no que se refere à
avaliação da conduta profissional, como
em relação às decisões quanto às
políticas institucionais.

26. Compete ao Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS), na qualidade de órgão
normativo de grau superior, o exercício das
seguintes atribuições:
a) Organizar e manter o registro profissional
dos Assistentes Sociais e o cadastro das
instituições e obras sociais públicas e
privadas, ou de fins filantrópicos.
b) Fiscalizar e disciplinar o exercício da
profissão de Assistente Social na
respectiva região.
c) Zelar pela observância do Código de
Ética Profissional, funcionando como
Tribunais Regionais de Ética Profissional.
d) Estabelecer os sistemas de registro dos
profissionais habilitados.
e) Elaborar o respectivo Regimento Interno
e submetê-lo a exame e aprovação do
fórum máximo de deliberação do
conjunto CFESS/ CRESS.
27. De acordo com a Lei que regulamenta a
profissão de Serviço Social, assinale a
alternativa que apresenta uma competência do
referido profissional.
a) Coordenar,
elaborar,
executar,
supervisionar
e
avaliar
estudos,
pesquisas, planos, programas e projetos
na área de Serviço Social.
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b) Planejar,
organizar
e
administrar
programas e projetos em Unidade de
Serviço Social.
c) Assessoria e consultoria e órgãos da
Administração Pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades,
em matéria de Serviço Social.
d) Realizar vistorias, perícias técnicas,
laudos periciais, informações e pareceres
sobre a matéria de Serviço Social.
e) Planejamento,
organização
e
administração de Serviços Sociais e de
Unidade de Serviço Social.
28. Analise as afirmações abaixo acerca do
processo de institucionalização do Serviço
Social como profissão, classifique-as como (V)
verdadeira e (F) falsa e assinale a sequência
correta.
(__)- A gênese do Serviço Social no Brasil,
enquanto profissão inscrita na divisão social do
trabalho está relacionada ao contexto das
grandes mobilizações da classe operária nas
duas primeiras décadas do século XX, pois o
debate acerca da “questão social”, que
atravessa a sociedade nesse período, exige um
posicionamento do Estado, das frações
dominantes e da Igreja;
(__)- É por demais conhecida a relação entre a
profissão e o ideário católico na gênese do
Serviço Social brasileiro, no contexto de
expansão e secularização do mundo capitalista.
Relação que vai imprimir à profissão caráter de
apostolado fundado em uma abordagem da
"questão social" como problema moral e
religioso;
(__)- Os
referenciais orientadores do
pensamento e da ação do emergente Serviço
Social tem sua fonte na Doutrina Social da
Igreja, no ideário franco‐belga de ação social e
no pensamento de São Tomás de Aquino (séc.
XII): o tomismo e o positivismo;
(__)- É, pois, na relação com a Igreja Católica
que o Serviço Social brasileiro vai fundamentar
a formulação de seus primeiros objetivos
político/sociais
orientando‐se
por
posicionamentos
de
cunho
humanista
conservador contrários aos ideários liberal e
marxista na busca de recuperação da

hegemonia do pensamento social da Igreja face
à questão social.
a)
b)
c)
d)
e)

V-F-V-F.
V-V-F-V.
F-V-F-V.
V-F-V-V.
V-F-F-V.

29. Assinale alternativa incorreta quanto às
afirmações que tratam do Movimento de
Reconceituação do Serviço Social no Brasil:
a) Dentre as vertentes e fases de análise da
profissão que emergiram no bojo do
movimento de reconceituação tem-se:
modernização
conservadora,
reatualização do conservadorismo e
ruptura.
b) É no âmbito do movimento de
reconceituação
e
em
seus
desdobramentos, que se definem de
forma mais clara e se confrontam,
diversas
tendências
voltadas
a
fundamentação do exercício e dos
posicionamentos teóricos do Serviço
Social.
c) É desse momento histórico que surgem
os primeiros Seminários que trataram da
Teorização do Serviço Social: Araxá,
Teresópolis e Sumaré.
d) O Movimento de Reconceituação coloca
em
discussão
as
bases
do
tradicionalismo profissional, trazendo
outros enfoques metodológicos e
conceituais para o Serviço Social.
e) Para o Serviço Social brasileiro, os anos
60 do século XX representaram o início
de um processo de reformulação global
que se prolongará por, pelo menos, três
décadas,
suscitando
um
redimensionamento
e
um
amadurecimento profissional indubitável.
30. Julgue as assertivas a seguir sobre o tema
da Política Social no Brasil:
I- De fato, a Constituição de 1988 lançou
as bases para uma expressiva alteração da
intervenção social do Estado, alargando o arco
9
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dos direitos sociais e o campo da proteção
social sob responsabilidade estatal, com
impactos relevantes no que diz respeito ao
desenho das políticas, à definição dos
beneficiários e dos benefícios;
II- A intervenção estatal, regulamentada
pelas leis complementares que normatizaram as
determinações constitucionais, passou a referirse a um terreno mais vasto da vida social, tanto
com objetivos de equalizar o acesso a
oportunidades, como de enfrentar condições de
destituição de direitos, riscos sociais e pobreza;
III- Entre os avanços da Constituição de
1988 na determinação da responsabilidade
estatal em função da necessidade de proteção
social dos cidadãos, pode-se destacar a
instituição da Seguridade Social como sistema
básico de proteção social, articulando e
integrando as políticas de seguro social,
assistência social e saúde;
IV- A consolidação da ação social do
Estado, realizada na década de 1930, deu-se,
assim, pelo trabalho, e teve como modelo o
sistema beveridgiano, em que se buscou
diminuir as desigualdades sociais no país
através das políticas sociais.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

meses, devendo a autoridade judiciária
competente, com base em relatório
elaborado por equipe interprofissional ou
multidisciplinar,
decidir
de
forma
fundamentada pela possibilidade de
reintegração familiar ou pela colocação
em família substituta.
c) Serão cadastrados para adoção recémnascidos e crianças acolhidas não
procuradas por suas famílias no prazo de
30 (trinta) dias, contado a partir do dia do
acolhimento.
d) Será garantida a convivência da criança e
do adolescente com a mãe ou o pai privado
de liberdade, por meio de visitas periódicas
promovidas pelo responsável ou, nas
hipóteses de acolhimento institucional, pela
entidade
responsável,
conforme
autorização judicial.
e) Os detentores da guarda possuem o
prazo de 30 (trinta) dias para propor a
ação de adoção, contado do dia seguinte
à data do término do estágio de
convivência.
32. A política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e
não-governamentais, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Uma das
linhas de ação da política de atendimento
definida no Estatuto da Criança e do
Adolescente é:
a)

31. Leia atentamente as afirmações que se
seguem e assinale a opção correta, segundo o
que define o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
a) É direito da criança e do adolescente ser
criado e educado no seio de sua família
e,
excepcionalmente,
em
família
substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente que
garanta seu desenvolvimento especial.
b) Toda criança ou adolescente que estiver
inserido em programa de acolhimento
familiar ou institucional terá sua situação
reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis)

b)
c)

d)

Criação e manutenção de programas
específicos,
observada
a
descentralização político-administrativa.
Municipalização do atendimento.
Integração operacional de órgãos do
judiciário, ministério público, defensoria,
segurança pública e assistência social,
preferencialmente em um mesmo local,
para efeito de agilização do atendimento
inicial a adolescente a quem se atribua
autoria de ato infracional.
Proteção jurídico-social por entidades
de defesa dos direitos da criança e do
adolescente.
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e)

Mobilização da opinião pública para a
indispensável participação dos diversos
segmentos da sociedade.

33. Ao idoso que esteja no domínio de suas
faculdades mentais é assegurado o direito de
optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável. Não estando o idoso
em condições de proceder à opção, esta será
feita, exceto:
a) Pelo curador, quando o idoso for
interditado.
b) Pelos familiares, quando o idoso não tiver
curador ou este não puder ser contactado
em tempo hábil.
c) Pelo médico, quando o idoso não tiver
curador ou este não puder ser contactado
em tempo hábil.
d) Pelo médico, quando ocorrer iminente
risco de vida e não houver tempo hábil
para consulta a curador ou familiar.
e) Pelo próprio médico, quando não houver
curador ou familiar conhecido, caso em
que deverá comunicar o fato ao ministério
público.
34. Nos programas habitacionais, públicos ou
subsidiados com recursos públicos, o idoso
goza de prioridade na aquisição de imóvel para
moradia própria, observado o seguinte:
I- Reserva de pelo menos 5% (cinco por
cento) das unidades habitacionais residenciais
para atendimento aos idosos;
II- Implantação de equipamentos urbanos
comunitários voltados ao idoso;
III- Eliminação de barreiras arquitetônicas
e urbanísticas, para garantia de acessibilidade
ao idoso;
IVCritérios
de
financiamento
compatíveis
com
os
rendimentos
de
aposentadoria e pensão.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

e) Apenas os itens II e III estão corretos.
35. Sobre a emissão de pareceres, laudos,
opiniões técnicas conjuntos entre o assistente
social e outros profissionais marque a opção
correta.
a) É admissível, juridicamente, que em uma
mesma manifestação técnica, tenha
consignado o entendimento conjunto de
duas
áreas
profissionais
regulamentadas,
considerando
as
competências de cada profissão.
b) O entendimento ou opinião técnica do
assistente social sobre o objeto da
intervenção conjunta com outra categoria
profissional
e/
ou
equipe
multiprofissional, deve destacar a sua
área de conhecimento separadamente,
delimitar o âmbito de sua atuação, seu
objeto, instrumentos utilizados, análise
social e outros componentes que devem
estar contemplados na opinião técnica.
c) É competência do assistente social a
realização de vistorias, perícias técnicas,
laudos periciais, informações, pareceres
ou qualquer manifestação técnica, sobre
matéria de Serviço Social.
d) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o
assistente social deverá garantir a
especificidade das demais áreas de
atuação.
e) No atendimento multiprofissional a
avaliação e discussão da situação deverá
ser multiprofissional, sendo a conclusão
manifestada por escrito da mesma
maneira.
36. A elaboração desse documento deve ter por
base a observação e a realização do estudo
socioeconômico de uma dada situação. Ele
deve exprimir a opinião profissional sobre a
referida situação em consonância com o
objetivo que gerou a solicitação do referido
documento. Mas o assistente social deve estar
atento para não definir a concessão do benefício
ou da avaliação médico-pericial, situando o
conteúdo do mesmo no âmbito do Serviço
Social. De que documento fala o enunciado da
questão?
11
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a)
b)
c)
d)
e)

Parecer Social.
Estudo Social.
Relatório Social.
Laudo Social.
Perícia Social.

37. Como se chamam as famílias formadas por
pai, mãe, filhos, avós e netos ou outros
parentes, isto é, a família formada por três ou
quatro gerações?
a)
b)
c)
d)
e)

Família nuclear.
Família extensa.
Família adotiva temporária.
Família monoparental.
Família anaparental.

38. Analise as afirmações abaixo sobre
pesquisa e serviço social, classificando-as em
(V) verdadeiro e (F) falso e assinalando a
sequência correta.
(__)- A necessidade de atuar sobre a realidade
é o que conduz o assistente social ao
conhecimento. Não obstante, para intervir, é
preciso conhecer, para o que há que se ter
procedimentos adequados;
(__)- Como uma mediação privilegiada na
relação entre conhecimento e realidade, a
pesquisa resulta em um conhecimento sempre
parcial, porém definitivo e histórico (relativo a
um tempo e espaço sociocultural e
historicamente determinado);
(__)- Compreender como as relações de fato se
dão exige que se reconheça a historicidade dos
processos sociais bem como a particularidade
do conhecimento sobre o ser social e do método
que permite conhecê-lo;
(__)- Toda investigação se coloca na relação
teoria/realidade ou teoria/empiria. A pesquisa
parte sempre de um conhecimento superficial da
realidade, de uma abstração. Mas nem toda
investigação pode ser considerada uma
pesquisa cientifica e nem todo conhecimento é
teórico.
a)
b)
c)
d)

V-F-V-F.
V-V-F-V.
F-V-F-V.
V-F-V-V.

e) V-F-F-V.
39. É correto afirmar sobre a questão social no
âmbito do exercício profissional do assistente
social.
a) Na contemporaneidade, surgiu uma nova
questão social, com novas expressões,
que requer aprimoramento e qualificação
profissional.
b) Ao assistente social, no âmbito da sua
inserção na divisão social e técnica do
trabalho, cabe captar como a nova
questão social se particulariza em cada
espaço sócio-ocupacional e chega como
demanda que depende de sua
intervenção profissional.
c) A profissionalização do Serviço Social,
enquanto especialização do trabalho
coletivo, está intimamente ligada à
emersão da questão social no período já
sinalizado do desenvolvimento do
socialismo, no qual o movimento operário
já se coloca como classe “de si”,
aglutinando forças para a superação da
sociedade capitalista.
d) A questão social, se não considerada à
luz de seus fundamentos constitutivos,
da lógica que a gerou (a acumulação
capitalista), mais obscurece a realidade
do que a explica.
e) O Serviço Social no Brasil e no mundo
surge por dentro da estratégia de dar um
tratamento sistemático à questão social e
de revolucionar o movimento operário,
transformação a relação vigente entre as
classes sociais.
40. Assinale a alternativa correta acerca dos
serviços socioassistenciais ofertados na Política
de Assistência Social:
a) O
Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos é o principal
serviço da Proteção Social Básica.
b) O Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos é
executado no CRAS.
c) A Residência Inclusiva é o serviço que
organiza o acolhimento de crianças ou
12
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adolescentes, em residências de famílias
acolhedoras cadastradas.
d) Os serviços socioassistenciais devem
assegurar aos usuários a aquisição das
seguranças de renda, inclusão social e
produtiva.
e) O Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família está baseado no
respeito à heterogeneidade dos arranjos
familiares, aos valores, crenças e
identidades das famílias.
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PROVA DE REDAÇÃO
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO:
1. O candidato deverá redigir texto de no mínimo de 15 (quinze) e, no máximo, 30 (trinta) linhas,
sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito
fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para
a elaboração do texto.
2. A Folha de Resposta Definitiva da Redação não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter
qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato, sob pena de ser anulada.
3. O candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta para
auxílio na elaboração da dissertação.
4. A Prova de Redação deverá ser redigida de forma clara e sem rasuras pelo próprio
candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material
transparente.
5. A Folha de Resposta Definitiva da Redação será o único documento válido para a correção
da prova.
6. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Resposta por erro do candidato. A
folha para rascunho é de preenchimento facultativo e não será avaliada.
7. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala a folha de resposta.
8. A Folha de Resposta Definitiva conterá um cartão numerado e destacável. Este cartão
numerado será destacado pelo fiscal e entregue ao candidato.
9. A não devolução pelo candidato da Folha de Resposta Definitiva ao fiscal acarretará a
eliminação sumária do candidato ao concurso.

LEIA COM ATENÇÃO AS NOTÍCIAS ABAIXO:
Notícia 01
Instagram vai permitir que usuários denunciem informação falsa.
Com nova ferramenta no aplicativo, ação faz parte de esforço do Facebook para limitar o alcance
de publicações erradas e alertar usuários.
O Instagram lançou no dia 15 de agosto de 2019, um recurso que permite aos usuários
denunciarem publicações que considerem falsas (Fake News).
A publicação de informação falsa não é proibida em todos os serviços do Facebook, mas a
companhia está tomando medidas para limitar o alcance de publicações erradas e alertar os
usuários.
O Facebook começou a usar tecnologia de detecção de imagem no Instagram em maio e expandiu
seu programa de checagem de informações para o aplicativo.
Os resultados considerados como falsos (Fake News) são removidos de locais em que os usuários
buscam conteúdo novo, como a aba “Explore”, do Instagram, e resultados de busca por hashtags.
O Facebook tem 54 parceiros de checagem de informações e trabalha com 42 idiomas, mas o
recurso no Instagram está sendo lançado apenas nos Estados Unidos.
“Este é um passo inicial conforme trabalhamos para uma abordagem mais ampla no trato de
informações falsas”, disse Stephanie Otway, porta-voz do Facebook.
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(Fonte
adaptada:
https://exame.abril.com.br/tecnologia/ianca-ferramenta-para-permitir-queusuarios-denunciem-informacao-falsa/ >acesso em 09 de setembro de 2019)
Notícia 02
Davi Alcolumbre anuncia instalação de CPI para investigar Fake News.
Comissão de deputados e senadores começará a funcionar no mês de setembro.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou no dia 28
de setembro, que vai instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar
Fake News (notícias falsas) no início do mês de setembro de 2019.
O colegiado será formado por 15 senadores e 15 deputados, e o mesmo número de membros
suplentes. Os parlamentares ainda negociam sobre os indicados para a presidência e relatoria da
CPMI.
O autor do pedido de abertura da CPMI é o deputado Alexandre Leite (DEM-SP), que protocolou o
documento com as assinaturas necessárias em junho deste ano.
No texto, pede-se a apuração de "ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate
público", além da "utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018".
Na justificativa, há ainda o registro de que "a presença de perfis automatizados, ou robôs,
representam um risco à lisura do debate público e do processo eleitoral".
(Fonte adaptada: https://oglobo.globo.com/brasil/davi-alcolumbre-anuncia-instalacao-de-cpi-parainvestigar-fake-news-23912155 >acesso em 09 de setembro de 2019)

REDAÇÃO
“Fake News” é um termo contemporâneo associado às notícias falsas. Atualmente, as “Fake News”
são veiculadas principalmente por meio das redes sociais, o que dificulta o rastreamento dos
criadores, e facilita a disseminação das mesmas. Com base nas notícias acima e utilizando seus
conhecimentos sobre o assunto, transcreva uma redação dissertativa com no mínimo 15 (quinze)
linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, com o TEMA:
“FAKE NEWS” E OS SEUS MALEFÍCIOS À SOCIEDADE.
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