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de Prova

novembro

7

7 de novembro
das 9 às 12 h
3 h*
40 questões

S1 Assistente Social (2)
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

7 questões

Texto
O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi concedido ao
dissidente chinês Liu Xiaobo, defensor da não-violência na defesa dos direitos humanos em seu país. A
divulgação do prêmio foi proibida pelo governo de
Pequim; emissoras de rádio e TV, celulares e internet
ficaram proibidos de sequer mencionar o prêmio ou o
nome de seu agraciado. Em 2008, ao lado de mais de
300 intelectuais e de 10.000 pessoas, Liu apresentou
ao governo chinês uma “Carta dos Direitos Humanos”,
motivo pelo qual foi condenado a 11 anos de prisão.
Liu Xia, esposa do dissidente, depois de visitar o
esposo, a fim de comunicar-lhe o prêmio, foi colocada
em prisão domiciliar.

(15 questões)
2. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) A expressão “esposa do dissidente” refere-se a
Liu Xia; é vocativo
b. ( ) Em “a fim de comunicar-lhe” há ideia de finalidade; é oração subordinada adverbial final.
c. ( ) Em “Liu apresentou ao governo chinês /uma
‘Carta dos Direitos Humanos’” as expressões
sublinhadas são, respectivamente, objetos
indireto e direto.
d. ( ) “A divulgação do prêmio foi proibida pelo
governo de Pequim” equivale a O governo de
Pequim proibiu a divulgação do prêmio.
e. ( ) Em “na defesa dos direitos humanos” a expressão sublinhada é adjunto adnominal.

3. Assinale a alternativa incorreta.
1. Assinale a alternativa incorreta, em relação
à expressão sublinhada dos fragmentos abaixo
apresentados.
a. ( ) “ motivo pelo qual” equivale por que.
b. ( ) “em seu país” o pronome refere-se a China.
c. ( X ) Na expressão “deste ano” o pronome sublinhado refere-se a 2008.
d. ( ) “de sequer mencionar” equivale a ao menos
fazer menção.
e. ( ) “dissidente chinês” = quem diverge da opinião
de outra pessoa ou da opinião geral.

a. (
b.

c.

d.

e.

) A vírgula depois de “Em 2008” realça um
termo deslocado na frase.
( X ) Depois de “A divulgação do prêmio” pode
haver uma vírgula, para enfatizar a importância do prêmio mencionado.
( ) Em “foi concedido ao dissidente chinês”, substituindo-se a expressão sublinhada por seu
equivalente feminino, haverá necessidade do
acento indicativo de crase.
( ) O acento indicador de crase é obrigatório,
em O Prêmio Nobel às vezes premia realmente
quem faz jus a ele.
( ) Em “a fim de comunicar-lhe” o termo sublinhado corresponde a a ele.
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4. Em relação ao texto abaixo.
“Se tiver de me esquecer, me esqueça. Mas bem
devagarinho.”

6. Redundância é a repetição de uma ideia já expressa
em um termo anterior, como em Examinamos os
pequenos detalhes daquele quadro; gramaticalmente,
detalhes somente podem ser pequenos.

Mário Quintana

Assinale a alternativa em que não há redundância.

Assinale a alternativa incorreta.

a. (

a. ( ) Em “Se tiver de me esquecer” há ideia de
condição.
b. ( ) O termo Mas estabelece oposição entre a
ideia da frase em que se encontra e a da frase
anterior.
c. ( ) O termo bem atua sobre devagarinho, intensificando a ideia nele contida.
d. ( X ) É possível unir as duas frases em uma única
[… esqueça, mas …], resultando em um período composto por subordinação.
e. ( ) Os advérbios não admitem flexão de gênero,
número ou grau. Mário Quintana, no entanto,
criou o termo devagarinho (do advérbio devagar) para reforçar, de forma afetiva, a recomendação expressa por “me esqueça”.

5. Assinale a alternativa em que o exemplo não
corresponde à caracterização do vício de linguagem
apresentado.
a. ( X ) Pleonasmo: Minha colega trouxe consigo
vários modelos de correspondência.
b. ( ) Cacofonia: Ele é uma pessoa que se disputa
sozinho qualquer cargo de chefia.
c. ( ) Ambiguidade: O diretor da empresa combinou com o chefe do departamento que a
última reunião do ano acontecerá em sua sala.
d. ( ) Eco: A reunião sobre a ação da gestão participativa causou confusão.
e. ( ) Prolixidade: Em princípio, é bom que se diga
a favor dos funcionários desta empresa, que
tanto se têm esforçado para alcançar os
melhores resultados, de acordo com as expectativas gerais, que eles são bem preparados
tecnicamente, o que, inegavelmente, nenhum
chefe pode contestar.
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b.
c.
d.
e.

) Nesta empresa criamos novos postos de
trabalho.
( ) Queremos evitar despesas com gastos
desnecessários.
( ) Você encontrou outra alternativa para este
problema?
( ) A pedido da chefia, adiamos para depois a
confraternização de Natal.
( X ) O diretor entregou-me uma grande pasta,
repleta de documentos sigilosos.

7. Para cada frase abaixo há uma justificativa gramatical relacionada aos termos sublinhados.
Assinale a alternativa em que frase e justificativa estão
incorretas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Há muitas pessoas interessadas na poesia de
Mário Quintana.
Certo: o verbo haver, indicando existência, é
invariável.
( X ) Quero muito meus pais.
Certo: o verbo querer, indicando estima, afeto;
é transitivo direto.
( ) Que te esqueceste de nós: não me digas isso!
Certo: O que e palavras com sentido negativo
sempre atraem o pronome.
( ) Praia, sol, mar, tudo me agradam.
Errado: o pronome tudo resume o sujeito e
deixa o verbo no singular.
( ) Eu sempre obedeço os sinais de trânsito.
Errado: o verbo obedecer é transitivo indireto; exige a preposição a.

Prefeitura Municipal de São José

Estudos Sociais

6 questões

8. Em relação à população brasileira (com base no
Censo Demográfico do ano 2000), podemos constatar:
1. A população brasileira naquele ano (2000) era
de cerca de 360 milhões de habitantes.
2. O número de habitantes de sexo feminino era
maior do que os de sexo masculino.
3. A população urbana era maior do que a população que vive na área rural.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

11. Situado entre a capital e a região nordeste do
Estado, é um “pedacinho da Alemanha”, região onde é
marcante a herança dos colonos germânicos, na arquitetura de suas casas típicas, na culinária, nas festas e
na pujança de sua economia.
Assinale a alternativa que indica a região de Santa
Catarina a que se referem as informações acima.
a.
b.
c.
d.
e.

1. É resultante da mistura de cocaína, bicarbonato de sódio ou amônia.
2. Seus grãos são fumados em cachimbos.
3. Seu consumo ainda é baixo, principalmente
entre os jovens.
4. Seu consumo é maior que o da cocaína, pois é
mais barato.
5. Ocasiona dependência física e pode levar à
morte.
6. Entre seus efeitos psicológicos estão a euforia
e a sensação de poder.

Assinale a alternativa que indica a região acima
descrita.
(X)
( )
( )
( )
( )

Norte.
Nordeste.
Centro-Oeste.
Sudeste.
Sul.

10. Assinale a alternativa que completa a frase:
O pirão de farinha de mandioca, os caldos, ensopados de peixe, camarão e carne temperados com salsa,
cebola, tomate, alfavaca, orégano, limão, vinagre, sal,
colorau, cominho, etc. são hábitos alimentares típicos
da gastronomia catarinense de base:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Sul
Litoral
Vale do Itajaí
Planalto norte
Planalto serrano

12. Analise as afirmações abaixo:

9. É a região que ocupa a maior parte do território
brasileiro. É formada por sete Estados.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que identifica todas as afirmativas que podem ser relacionadas ao “crack”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente as afirmativas 2 e 4.
Somente as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
Somente as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
Somente as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6.
As afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Árabe.
Italiana.
Polonesa.
Germânica.
Açoriana.
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13. Assinale a alternativa correta em relação aos
problemas ambientais de Santa Catarina.

15. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei Ordinária no 2.248, de 20 de março de 1991:

a. ( ) Os dejetos produzidos pela criação de suínos
e pela avicultura transformaram a região sul
do Estado, onde se concentra a agropecuária
catarinense, num imenso lixão a céu aberto.
b. ( X ) A cobertura florestal nativa em nosso Estado
foi extremamente reduzida, tornando-se o
desmatamento um dos maiores problemas
ambientais de Santa Catarina.
c. ( ) A exploração dos recursos naturais em Santa
Catarina, graças à preocupação das autoridades e do empresariado, foi feita de forma equilibrada, conservando-se as florestas autóctones, garantindo a manutenção de quase 80%
da cobertura florestal original da região.
d. ( ) A mineração de carvão e os resíduos dela
provenientes trouxeram um grave problema
ambiental para a região norte de Santa
Catarina, onde a maioria dos rios já se acha
contaminada pelo enxofre e pelos metais
pesados.
e. ( ) A contaminação dos rios pelas arrozeiras, das
baías pela aquicultura e do ar pela indústria
química estão trazendo graves problemas
ambientais para a região da Ilha de Santa
Catarina e litoral fronteiriço, especialmente
para a cidade de São José.

a. (

Legislação Municipal

2 questões

14. São requisitos do Estágio Probatório, de acordo
com a Lei Ordinária 2.248, de 20 de março de 1991:
a. (
b.
c.
d.
e.

) aproveitamento e pontualidade; disciplina;
eficiência; idoneidade.
( ) assiduidade e pessoalidade; disciplina;
eficácia; idoneidade física.
( ) competência; ética e pontualidade; disciplina;
eficiência.
( ) moralidade e pontualidade; disciplina;
eficiência; idoneidade.
( X ) assiduidade e pontualidade; disciplina;
eficiência; idoneidade moral.
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b.

c.

d.

e.

) Promoção funcional é a aceitação expressa
das atribuições, deveres e responsabilidades
inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente
e pelo empossando, constando de declaração
de inexistência de incompatibilidade legal
para o exercício.
( ) Reversão é a reinvestidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, quando
invalidada a sua exoneração por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
( ) Reintegração é o retorno à atividade de
servidor aposentado por invalidez quando,
por Junta Médica Oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos determinantes da
aposentadoria.
( X ) Readaptação é a investidura do servidor em
cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em
sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção por Junta Médica Oficial.
( )	�����������������������������������������
Remoção é a passagem à referência de vencimento imediatamente superior, dentro
do mesmo cargo em que esteja o servidor
enquadrado à época da concessão, em decorrência do mérito apontado em avaliação de
desempenho periódico.
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Conhecimentos Específicos
16. Assinale a alternativa que indica corretamente o
número de horas semanais de duração do trabalho do
Assistente Social, segundo a Lei 8.662 de 7/06/1993 e
a Lei 12.317 de 2010 .
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

18. Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ), em relação à disciplinaridade,
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade.
(

20 horas
30 horas
40 horas
44 horas
48 horas

(

17. Faleiros (2008), ao discutir o Serviço Social no
mundo contemporâneo, ressalta contribuições do
movimento de Reconceituação da profissão.

(

Analise as afirmativas abaixo:
1. O reconhecimento pelo profissional de SS da
necessidade de se partir da realidade para se
pensar a intervenção profissional.
2. A necessidade de o assistente social não se
isolar em uma visão de dentro da profissão e
nem de partir de uma visão abstrata e genérica da estrutura onde se insere.
3. O reconhecimento de que o SS provém de
uma eventual evolução de ajuda e de relações
interpessoais.
4. O entendimento da necessidade de relacionar
sujeito e estrutura no processo histórico de
desenvolvimento do capitalismo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

(25 questões)

(

(

) Entende-se por disciplinaridade um conjunto
específico de conhecimentos com suas próprias características sobre o plano de ensino,
da formação dos mecanismos, dos métodos,
das matérias.
) A multidisciplinaridade surge quando várias
disciplinas estudam um mesmo objeto
através de níveis de cooperação, contudo
sem mudança nem acréscimo no processo
individual para qualquer uma das disciplinas
envolvidas.
) A interdisciplinaridade surge quando há
a interação entre duas ou mais disciplinas,
havendo troca de informações e de conhecimento e transferência de métodos de uma
disciplina para a outra.
) A interdisciplinaridade possibilita tanto
a interlocução entre as áreas dos saberes,
quanto impede o estreitamento e a cristalização de cada uma delas no interior de seus
respectivos domínios.
) A disciplinaridade favorece o alargamento e a
flexibilização dos conhecimentos, disponibilizando-os em novos horizontes do saber.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–V
V–V–V–F–F
F–V–V–V–V
F–V–V–V–F
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19. Analise o texto abaixo:
O projeto ético-político profissional do Serviço Social

21. Os conselhos e os fóruns são alguns dos mecanismos que configuram a viabilidade institucional das
práticas da democracia.

no Brasil, vinculado a um projeto de         

Sobre esse assunto, é correto afirmar:

de sociedade,         a teoria        

1. No Brasil, a institucionalização dos conselhos
gestores de políticas públicas teve como
marco legal a Constituição Federal de 1988.
2. Os conselhos gestores podem ser arenas para
a representação e para as disputas entre propostas totalmente diferenciadas.
3. Os conselhos gestores podem ser foros para
a preservação do tipo da gestão política
que melhor corresponda aos interesses dos
governantes.
4. Os conselhos, como espaços de defesa de
interesses mais ou menos articulados, permitem que os sujeitos mantenham ou redefinam
suas posições no decorrer das disputas entre
projetos políticos.

como fundamentação para o         profissional. Esta teoria vai ao encontro das novas exigências da profissão, na medida em que possibilita novas
investigações, não naturaliza o real e tampouco o
reduz ao que está posto.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

preservação ; reitera ; dialética ; agir
preservação ; concebe ; funcionalista ; pensar
transformação ; reitera ; positivista ; pensar
transformação ; concebe ; dialética ; agir
transformação ; reitera ; crítica ; agir

20. Segundo Mioto (2000), a intervenção profissional
dos Assistentes Sociais com famílias pode ser dada
basicamente em três níveis. Identifique-os.
1. Avaliação de Políticas Sociais junto ao
Ministério Público.
2. Articulação e Organização dos Serviços: neste
nível estão as ações relacionadas ao processo
de organização e articulação dos serviços que
se destinam ao atendimento da população.
3. Intervenção Direta com as Famílias: neste
nível estão localizadas as ações que dizem
respeito ao trabalho realizado diretamente
com a família.
4. Proposição de Políticas Sociais onde se localizam as ações que estão direcionadas ao contexto social como um todo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1, 2 e 3.
1, 2 e 4.
1, 3 e 4.
2, 3 e 4.
Nenhum dos níveis apresentados.
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São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. De acordo com a Lei 8.662/93, qual das afirmativas abaixo não compreende uma das atribuições
privativas do assistente social?
a. (
b.
c.

Assinale a alternativa que apresenta esses níveis.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

d.

e.

) Dirigir serviços técnicos de serviço social em
entidades públicas ou privadas.
( ) Fiscalizar o exercício profissional através dos
conselhos federal e regionais.
( ) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social.
( ) Dirigir e coordenar unidades de ensino e
cursos de serviço social, de graduação e de
pós-graduação.
( X ) Organizar, monitorar e avaliar situações de
aprendizagem, especialmente as que possibilitam o desenvolvimento de novas tecnologias de aprendizagem.

Prefeitura Municipal de São José

23. Analise as afirmativas abaixo, relacionadas ao
controle social:
1. Define-se controle social como o conjunto de
ações realizadas
������������������������������������
por um determinado conselho, que tem por objetivo o monitoramento, a
fiscalização e a avaliação sobre as condições
em que a política está sendo desenvolvida.
2. A sociedade civil exerce influência na formação da agenda governamental para diversas
áreas de política social por meio do controle
social.
3. Os conselhos têm caráter permanente,
composição paritária entre representantes do governo e da sociedade, e natureza
deliberativa.
4. Compreende-se o espaço dos conselhos
como uma instância para a produção de
impasses ou conchavos em torno de certos
interesses políticos.
5. O controle social é um instrumento da democracia que se efetiva na manutenção dos interesses públicos.

25. Relacione as colunas abaixo:
Coluna 1
1. Defesa intransigente dos direitos humanos e
recusa do arbítrio e do autoritarismo.
2. Treinamento, avaliação e supervisão direta de
estagiários de Serviço Social.
3. Planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais.
4. Funcionar como Tribunal Superior de Ética
Profissional.
5. Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando o assistente social a serviço
dos princípios do Código de Ética profissional
dos assistentes sociais.
Coluna 2
(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

24. Conforme o artigo 4o da Lei 8.662/93, qual das
proposições abaixo não constitui competência do
assistente social?
a. ( ) Encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e à população.
b. ( ) Organizar e administrar serviços sociais e
unidades de serviço social.
c. ( ) Planejar, organizar e administrar benefícios e
serviços sociais.
d. ( X ) Elaborar, implementar, executar e avaliar programas educacionais junto à Secretaria de
Educação.
e. ( ) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos pertinentes ao Serviço
Social com participação da sociedade civil.

(

(

) Uma das competências do assistente social
segundo a Lei 8.662/93.
) Uma das atribuições privativas do assistente
social conforme a Lei 8.662/93.
) Uma das competências do Conselho Federal
de Serviço Social, segundo a Lei 8.662/93.
) Um dos princípios fundamentais que regem
o Código de Ética Profissional dos assistentes
sociais.
) Um dos direitos do assistente social, segundo
o Código de Ética profissional dos assistentes
sociais.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–5–4
2–4–3–5–1
3–2–4–1–5
3–4–1–5–2
5–3–4–2–1
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26. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
é composto por 18 membros e respectivos suplentes,
cujos nomes são indicados ao órgão da Administração
Pública Federal responsável pela coordenação da
Política Nacional de Assistência Social.

28. A Lei Maria da Penha, no 11.340, de 7 de agosto de
2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o artigo 5o,
qual das alternativas abaixo melhor configura violência doméstica e familiar contra a mulher?

Leia os critérios listados abaixo:

a. ( X ) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial.
b. ( ) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão ou sofrimento
físico ou ainda dano emocional.
c. ( ) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause desrespeito, lesão, sofrimento
físico, sexual ou social.
d. ( ) Qualquer ação que lhe cause sofrimento físico,
moral, espiritual, psicológico ou social.
e. ( ) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause sofrimento físico ou psicológico
e dano financeiro.

1. nove representantes governamentais,
incluindo um representante dos Estados.
2. um representante dos Municípios.
3. oito representantes governamentais,
incluindo um representante da União.
4. nove representantes da sociedade civil,
dentre representantes dos usuários.
5. organizações de usuários, das entidades e
organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio
sob fiscalização do Ministério Público Federal.
6. nove representantes da sociedade civil, dentre
representantes de organizações de usuários,
das entidades e organizações de assistência
social e dos trabalhadores do setor, escolhidos
aleatoriamente e sem fiscalização do governo.
Assinale a alternativa que indica os critérios que
somam corretamente os 18 membros citados acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

29. Segundo o artigo 23 da Lei Maria da Penha,
no 11.340, de 7/08/2006, poderá o juiz, quando
necessário:
1. encaminhar a ofendida e seus dependentes a
programa oficial ou comunitário de proteção
ou de atendimento.
2. determinar a recondução da ofendida e a de
seus dependentes ao respectivo domicílio,
após afastamento do agressor.
3. determinar o afastamento da ofendida do
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens,
guarda dos filhos e alimentos.
4. determinar a separação de corpos.
5. determinar a destituição imediata do pátrio
poder.

São corretos apenas os critérios 1 e 2.
São corretos apenas os critérios 1 e 3
São corretos apenas os critérios 1 e 4.
São corretos apenas os critérios 2 e 4.
São corretos apenas os critérios 3 e 4.

27. Conforme estabelecido no capítulo V do ECA, Lei
no 8.069/90, sobre direito à profissionalização e à proteção no trabalho, é proibido qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a menores de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

18 anos.
16 anos.
15 anos.
14 anos.
12 anos.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

Prefeitura Municipal de São José

30. Conforme o artigo 17 da Lei no 8.742/1993, LOAS,
fica instituído o Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) como órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da
Administração Pública Federal responsável pela
coordenação da Política Nacional de Assistência
Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da
República, têm mandato de:
a. ( X ) 2 anos, permitida uma única recondução
por igual período.
b. ( ) 2 anos, sem permissão de recondução
por igual período.
c. ( ) 3 anos, permitida uma única recondução
por igual período.
d. ( ) 4 anos, permitida uma única recondução
por igual período.
e. ( ) 4 anos, sem permissão de recondução
por igual período.

31. A Norma Operacional Básica, de julho de 2005,
referente ao Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), no seu subtítulo 3.1 estabelece que o Plano de
Assistência Social é um instrumento:
a. ( ) de planejamento abrangente que abre perspectivas de debates com a população, de
modo abrangente, visando a sua estruturação
e execução.
b. ( ) exclusivo de planejamento dos Municípios,
fundamentalmente visando à previsão
orçamentária.
c. ( ) de planejamento e ação dos Estados, tendo
como prioridade estabelecer uma política
orçamentária.
d. ( ) básico de ação, visando à gestão da informação e à avaliação do Sistema Único de
Assistência Social.
e. ( X ) de planejamento estratégico que organiza,
regula e norteia a execução da Política
Nacional de Assistência Social.

32. Assinale a alternativa que complementa o artigo 48
da Lei no 8.069/90 – ECA (alterada pela Lei no 12.010 de
03/08/2009).
O adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica e de ter acesso irrestrito ao processo no qual a
medida foi aplicada:
a. (
b.

c.

d.

e.

) após completar 14 anos, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.
( ) após completar 16 anos. O processo também
poderá ser deferido antes dos 16 anos a
pedido do adotado, assegurada orientação e
assistência jurídica e psicológica.
( ) após completar 17 anos. O processo também
poderá ser deferido a pedido do adotado
menor, assegurada orientação e assistência
jurídica e psicológica.
( X ) após completar 18 anos. O processo também
poderá ser deferido a pedido do adotado
menor, assegurada orientação e assistência
jurídica e psicológica.
( ) somente após completar 18 anos.

33. Assinale a alternativa que elucida sobre a utilização dos instrumentos de trabalho indiretos ou “por
escrito”.
a. (

b.

c.

d.

e.

) São utilizados após o uso do instrumental face
a face. É o registro do trabalho direto realizado. A interação por escrito tende a ser mais
ativa.
( ) São utilizados durante o uso do instrumental
face a face. É o registro do trabalho direto
realizado. A interação por escrito tende a ser
mais ativa.
( X ) São utilizados após o uso do instrumental face
a face. É o registro do trabalho direto realizado. A interação por escrito tende a ser mais
passiva.
( ) São utilizados durante e após o uso do instrumental face a face. É o registro do trabalho
indireto realizado. A interação por escrito
tende a ser mais passiva.
( ) São utilizados após o uso do instrumental face
a face. É o registro do trabalho direto realizado. A interação por escrito tende a ser tanto
passiva quanto ativa.
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34. Segundo a Lei 8.069/90 (ECA), ainda sobre direito
à profissionalização e à proteção no trabalho, encontra-se estabelecido que:

36. O artigo 12 da Lei no 8069/1990 (ECA) faz alusão
aos estabelecimentos de atendimento à saúde da
criança e do adolescente.

a. ( X ) Ao adolescente até quatorze anos de idade é
assegurada bolsa de aprendizagem.
b. ( ) Ao adolescente aprendiz, maior de 16 anos,
são assegurados os direitos trabalhistas e
previdenciários.
c. ( ) Ao adolescente portador de deficiência é
assegurado trabalho protegido, somente até
os 17 anos.
d. ( ) À formação técnico-profissional do adolescente
não está previsto horário especial para o
exercício das atividades.
e. ( ) A remuneração que o adolescente recebe
pelo trabalho efetuado ou a participação na
venda dos produtos de seu trabalho desfigura
o caráter educativo.

De acordo com o referido artigo, nos casos de internação de criança ou adolescente, esses estabelecimentos deverão:

35. Assinale a alternativa correta de acordo com o
artigo 16 do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003.
Ao idoso internado ou em observação é assegurado
o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde
proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em:
a. ( ) tempo parcial, segundo o critério médico.
Caberá ao profissional de saúde responsável
pelo tratamento conceder autorização para
o acompanhamento do idoso ou, no caso de
impossibilidade, justificá-la por escrito.
b. ( X ) tempo integral, segundo o critério médico.
Caberá ao profissional de saúde responsável
pelo tratamento conceder autorização para
o acompanhamento do idoso ou, no caso de
impossibilidade, justificá-la por escrito.
c. ( ) tempo parcial, segundo o critério médico.
Caberá ao profissional de saúde responsável
pelo tratamento conceder ou não autorização
para o acompanhamento do idoso.
d. ( ) tempo integral, segundo o critério médico.
Caberá ao profissional de saúde responsável
pelo tratamento conceder ou não autorização
para o acompanhamento do idoso.
e. ( ) tempo parcial. Caberá ao profissional de
saúde responsável pelo tratamento conceder
autorização para o acompanhamento do
idoso em caso de extrema gravidade.
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a. (
b.
c.

d.

e.

) se submeter às regras do Sistema Único de
Saúde (SUS).
( ) permitir visitas de pais ou responsáveis,
durante algumas horas do dia apenas.
( X ) proporcionar condições para a permanência
como acompanhante, em tempo integral, de
um dos pais ou responsável.
( ) proporcionar condições para a permanência
como acompanhante, em tempo parcial, dos
pais ou responsáveis.
( ) proporcionar condições para a permanência
como acompanhante, em tempo integral, de
enfermeiro. especializado.

37. Segundo Guerra (2000), reconhecer a instrumentalidade como mediação, considerada como uma
particularidade da profissão, significa tomar o Serviço
Social como totalidade constituída de múltiplas
dimensões.
Assinale a alternativa que apresenta essas dimensões:
a. (
b.
c.
d.
e.

) teórico-instrumental, técnico-intelectual,
ético-política e estética.
( ) teórico-intelectual, ético-política, estética e
formativa.
( ) técnico-instrumental, teórico-intelectual,
estética e formativa.
( ) técnico-instrumental, estética, ético-política e
formativa.
( X ) técnico-instrumental, teórico-intelectual,
ético-política e formativa.

Prefeitura Municipal de São José

38. Assinale a alternativa que apresenta alguns dos
instrumentos de trabalho diretos ou “face a face” utilizados pelo Serviço Social no cotidiano de suas práticas, segundo Sousa (2008).
a. ( X ) observação participante; entrevista individual
e grupal; dinâmica de grupo; visita domiciliar.
b. ( ) parecer social; entrevista individual e grupal;
dinâmica de grupo; relatório social.
c. ( ) observação participante; relatório social; dinâmica de grupo; visita domiciliar.
d. ( ) observação participante; entrevista individual
e grupal; dinâmica de grupo; diário de campo.
e. ( ) entrevista individual e grupal; dinâmica de
grupo; visita domiciliar; livros de registro.

40. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, é destinado
a regular os direitos assegurados às pessoas com idade
igual ou superior a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

50 anos
60 anos
64 anos
68 anos
70 anos

39. Segundo o artigo 5o da Lei no 8.742, de 7/12/1993
(LOAS), a organização da assistência social tem como
base algumas diretrizes.
Analise as afirmativas abaixo:
1. descentralização político-administrativa para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e comando único das ações em cada esfera de
governo.
2. participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os
níveis.
3. primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social em
cada esfera de governo.
4. primazia da responsabilidade social das
empresas e do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de
governo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
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