CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

ASSISTENTE SOCIAL
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas e
abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.
7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,

assinale a alternativa que apresenta
classificação correta do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.

a

8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS, é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;
d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.

13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias
atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.

18) Conforme o Art. 89 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o adicional por tempo de
serviço é devido à razão de cinco por cento a
cada:
a) dois anos;
b) três anos;
c) quatro anos;
d) cinco anos.

14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.

19) Conforme o Art. 20 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público adquire estabilidade:
a) imediatamente após nomeação;
b) após um ano de efetivo exercício;
c) após três anos de efetivo exercício;
d) após cinco anos de efetivo exercício.

15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.
LEGISLAÇÃO
16) De acordo com o Art. 9º da Lei Orgânica do
Município de Guaporé, ao Município é vedado:
a) Contrair empréstimo externo sem prévia
autorização da Câmara Municipal de Vereadores e
do Senado;
b) Criar a guarda municipal setorizada, destinada à
proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei;
c) Fomentar a produção agropecuária e demais
atividades econômicas, inclusive a artesanal,
incentivar o associativismo e o cooperativismo;
d) Realizar serviços de assistência social,
diretamente ou por meio de instituições privadas,
conforme critérios e condições fixadas em lei
municipal.
17) Segundo a Lei 10.741/2003 é considerado
idoso a pessoa com idade de:
a) 60anos incompletos;
b) Igual ou superior a 60 anos;
c) 55 anos para mulheres e 60 para homens;
d) 60 anos para mulheres e 65 anos para homens.

20) Conforme o Art. 77 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 constituem indenizações
ao servidor, exceto:
a) diárias;
b) transporte;
c) ajuda de custo;
d) prêmio assiduidade.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) No Brasil, as políticas públicas estão
vinculadas à efetividade de elementos que
permitem uma análise perante uma perspectiva
dialética:
a) O papel do Estado perante a efetivação das
políticas sociais, a desorganização do sistema
capitalista e legitimidade das classes sociais;
b) O conceito das classes sociais, a desorganização
do estado;
c) O poder do Estado, a natureza do capitalismo, a
racionalidade legal contemporânea;
d) O papel do Estado na regulamentação e
efetivação de políticas sociais, a natureza do sistema
capitalista e a função das classes sociais.
22) Durante a trajetória do serviço social no
Brasil, existiram determinados movimentos de
modificações que pontuaram a história de
evolução da profissão no país. O incentivo pelo
corte e rompimento do serviço social tradicional
teve grande força com o movimento de
Reconceituação. Diante do exposto, assinale a
alternativa correta que corresponde ao
movimento de Reconceituação:

a) No movimento de Reconceituação houveram
mudanças na profissão incentivadas pela erosão do
serviço social tradicional que expõe posturas
conservadoras;
b) A influência da religião foi fundamental para as
mudanças na profissão, a partir do movimento de
Reconceituação;
c) A disputa de poder durante o período do
movimento de Reconceituação foi uma das marcas
desde para a Igreja Católica;
d) O movimento de Reconceituação foi o principal
agente
das
transformações
da
profissão,
permanecendo como serviço social tradicional e
ações conservadoras.
23) Na história do serviço social, alguns
documentos foram produzidos, dentre eles os
documentos de Araxá, Teresópolis e Sumaré, que
demonstram
a
insatisfação
da
classe
trabalhadora com o sistema ditator imposto.
Diante disso, os trabalhadores se organizam em
movimentos de lutas para combater a opressão e
exploração. Com essa organização, exigiu-se do
trabalhador do serviço social uma atuação para a
superação de práticas que eram fundamentadas
na manutenção do poder e no assistencialismo,
para uma postura de neutralidade, com uma
inserção articulada como as bandeiras de lutas
dos movimentos sociais e populares, visando uma
transformação
social
para
todos
os
trabalhadores. Diante disso, classifique V para
verdadeiro e F para falsas:
(
) Os assistentes sociais, sendo trabalhadores
como outros, não fazem parte deste contexto
histórico, onde consolida uma nova sociedade
voltada para construção coletiva;
(
) Com a mobilização dos trabalhadores, a
ditadura militar enfrenta uma crise, fomentando um
debate interno dos assistentes sociais sobre o novo
perfil do profissional e de uma nova identidade da
classe trabalhadora;
(
) Através do Movimento de Reconceituação,
a profissão de serviço social passou a priorizar em
suas ações e discussões, um novo profissional, com
olhar voltados para uma classe da sociedade
sofredora das mazelas sociais;
(
) A ditadura militar foi um sistema que
avançou no Brasil, ultrapassando todas as estruturas
sociais, se fortalecendo na Igreja Católica, como
objetivo de ajudar os mais necessitados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:
a) F, V, V e V;
b) F, V, V e F;
c) V, V, F e V;
d) V, V, F, e F.
24) Sabe-se que o serviço social apodera-se de
alguns instrumentais para a prática da profissão,
a visita domiciliar é um desses, favorecendo assim
ao profissional conhecer uma determinada
realidade, podendo observar as relações sociais
que existem em um determinado. Levando em
conta a importância da visita domiciliar, como
mecanismo utilizado para conhecer a realidade
de forma mais meticulosa em que o usuário está
inserido, o correto é afirmar que:
a) O assistente social quando realiza uma visita
domiciliar fica restrito somente às informações que
corresponde ao local de moradia do usuário e sua
família;
b) Os fatores culturais, religiosos e políticos não
podem interferir durante uma análise do profissional
quando realiza uma visita domiciliar;
c) Todo profissional assistente social teve ter
cuidado para com horários das visitas domiciliares,
podendo criar uma situação constrangedora para o
usuário e técnico;
d) Ao realizar uma visita domiciliar, o assistente
social deverá sempre estar acompanhado de sua
equipe técnica para poder realizar um estudo mais
detalhado sobre o contexto social em que o usuário
está inserido.
25) Se estudarmos a história da luta pelos direitos
da cidadania, fica claro que estes ganharam força
após a Constituição Federal de 1988, que teve
como objetivo garantir os direitos a saúde,
previdência e assistência social, conhecido como o
tripé da seguridade social. Diante do pressuposto,
assinale a afirmação correta sobre o que acena ao
tripé da seguridade:
I – O tripé da seguridade social tem objetivo
assegurar os direitos de forma associada e integrada;
II – O tripé da seguridade social tem como objetivo
assegura somente a universalização do direito a
previdência;
III – O tripé da seguridade social envolve ações que
permitem somente assegurar os direitos para
educação, saúde e previdência;

IV – O tripé da seguridade social apresenta duas
vertentes, a contributiva e não contributiva.
Assinale a alternativa correta:
a) As afirmativas I e IV estão corretas;
b) As afirmativas II e III estão corretas;
c) As afirmativas I e III estão corretas;
d) As afirmativas II e IV estão corretas.
26) O Sistema Único de Assistência Social –
SUAS (2005), normatiza a Política de Assistência
Social, que expõe a forma de gestão desta política
pública em todo território nacional. É
responsável também pela definição dos papéis
dos entre federados, cofinanciamento, ações
públicas de assistência social. Outro papel
fundamental do SUAS é a definição dos níveis de
proteção social. Sobre os níveis de proteção
social, analise as sentenças abaixo:
I- A Proteção Social Especial de Média
Complexidade oferecem os serviços de: albergue,
família substituta, república e entre outros;
II- A Proteção Social Especial de Alta
Complexidade tem como demanda indivíduos em
situação de abandono ou ameaça que necessitam ser
retirados de seu núcleo familiar ou comunitário;
III- A Proteção Social Especial e Alta Complexidade
oferecem os seguintes serviços: casa lar, casa de
passagem, PAEIF, família acolhedora e serviço de
fortalecimento de Vínculos;
IV- A Proteção Social Especial de Média
Complexidade oferecem serviços para os indivíduos
com direitos violados, e que ainda têm vínculos
familiares e comunitários.
Assinale a alternativa correta:
a) As sentenças II e IV estão corretas.
b) As sentenças II e III estão corretas.
c) As sentenças I e IV estão corretas.
d) As sentenças III e IV estão corretas.
27) O Assistente Social utiliza-se de diversos
instrumentais práticos para exercer sua
profissão. O Parecer Social é um desses
instrumentais que possibilita uma avalição
teórica e técnica da realidade observada e
constatada pelo profissional de serviço social em
uma determinada situação social vivenciada.
Diante disso, assinale a alternativa correta, no
que se refere ao parecer social:
a) O parecer social pode ser realizado por qualquer
profissional que atua nas políticas sociais, através de

orientações para melhoria das ações para uma
determinada situação;
b) O assistente social juntamente com outro
profissional pode apresentar propostas no parecer
social para ações a serem desenvolvidas pela equipe
técnica;
c) O parecer social concentra-se em um relato das
observações realizadas pelo assistente social,
objetivando uma determinada ação;
d) O assistente social fica expressamente proibido de
sugerir qualquer encaminhamento na realização de
um parecer social.
28) Devido à crise do Estado, o setor privado
passou a auxiliar nas questões sociais a
instituições que hoje compõe o chamado terceiro
setor. O terceiro setor é uma instância de
mediação entre o poder público e o privado, ou
seja, primeiro setor e segundo setor, sem fins
lucrativos e não governamentais. Qual é a
legislação que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos:
a) Lei nº 11.340/06;
b) Lei nº 8.662/93;
c) Lei nº 9.790/99;
d) Lei n° 8.742/93.
29) Segundo alguns teóricos, a discussão sobre o
terceiro setor é remoto. Sua origem está atrelada
à filantropia e caridade. Na sua função social,
durante sua história, o terceiro setor está
vinculado:
a) Com a segunda guerra mundial;
b) Com as questões de exclusão social;
c) Com a economia dos países americanos;
d) Com as questões políticas brasileiras.
30) Na Lei 8069/90, Estatuto da Criança e
adolescente em seu art. 1º, dispõe sobre a
proteção integral à criança e ao adolescente.
Sobre a adoção de criança e adolescente é correto
afirmar que:
a) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a
guarda ou tutela dos adotantes;
b) A adoção é uma medida que poderá sempre ser
revogável, independente de qualquer vínculo
familiar ou comunitário do adotado;
c) O adotado dever ser, no máximo 24 (vinte e
quatro) anos mais velho que o adotado;

d) A adoção dependente do consentimento somente
do poder judiciário.
31) O Benefício de Prestação Continuada de
Assistência Social (BPC), assegurado pela
Constituição Federal de 1988, sobre este benefício
o correto é:
a) O benefício de prestação continuada é a garantia
de 1 (um) salário mínimo mensal somente a pessoa
portadora de necessidades especiais;
b) O benefício de prestação continuada é a garantia
de 2 (dois) salários mínimos mensais, destinado para
pessoas portadoras de necessidades especiais e aos
idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
não comprovem meios de prover sua manutenção;
c) O benefício de prestação continuada é a garantia
de 1 salário mínimo mensal, destinado somente o
idoso com mais de 60 anos;
d) A garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção e
nem de tê-la provida por sua família;
32) Norma Operacional Básica de 2005,
NOB/SUAS, disciplina a gestão pública da
Política de Assistência Social no território
brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos entes
federativos, em consonância com a Constituição
da República, LOAS e legislação complementares
a ela aplicáveis. Sobre seu conteúdo, estabelece:
a) Caráter do SUS;
b) Níveis de gestão do SUAS;
c) Além da política de Assistência Social, permite à
proteção à saúde;
d) Possibilita o acesso para todas as políticas sociais.
33) O Sistema Único de Assistência Social está
dividido em níveis de proteção social. A Proteção
Social Básica, conforme a tipificação dos serviços
socioassistenciais, tem como objetivo a prevenção
de situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e
o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Destina-se à população que vive em
situação de fragilidade decorrente da pobreza,
ausência de renda, acesso precário ou nulo aos
serviços públicos ou fragilização de vínculos
afetivos (discriminações etárias, étnicas, de
gênero ou por deficiências, dentre outras). Esse
nível de proteção está concentrado em qual
equipamento da Política de Assistência Social.

a) Centro de Referência Especializado de
Assistência Social;
b) Centro de Atendimento de População de ou na
Rua;
c) Centro de Referência de Assistência Social;
d) Central de Cadastro Único.
34) De acordo com a Lei Federal 8.142/90, que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Sobre os Conselhos de Saúde,
podemos afirmar que:
a) Tem como deliberação reunir-se a cada semestre;
b) Tem caráter provisório;
c) Tem como objetivo ser um espaço permanente;
d) Tem como deliberação reunir-se anualmente.
35) O planejamento da política de saúde, do
Sistema Único de Saúde, tem como processo de
planejamento das ações, de diagnóstico, de
estratégias, de prioridade e de metas através do
Plano de Saúde. Levando em consideração que
esse instrumento tem a periodicidade quadrienal,
objetivando a avaliação, o monitoramento e
auditoria, é importante que os gestores
municipais da saúde estejam com esses planos
sobre domínio, por no mínimo de:
a) 02 anos;
b) 03 anos;
c) 08 anos;
d) 04 anos.
36) O Centro de Referência Especializado de
Assistência Social, Creas, configura-se como uma
unidade pública e estatal, que oferece serviços
especializados e continuados a famílias e
indivíduos em situação de ameaça ou violação de
direitos (violência física, psicológica, sexual,
tráfico de pessoas, cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto. Diante dessa
afirmação, qual desses serviços é ofertado no
CREAS:
a) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família;
b) O Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado às Famílias e Indivíduos;
c) O Serviço de Fortalecimento de Vínculos
Comunitário;
d) O Serviço de Atendimento Domiciliar para
pessoas idosas.

37) No artigo 2º do Código de ética do Assistente
Social, constituem os direitos do Assistente Social,
dentre eles:
a) Contribuir para a viabilização da participação
efetiva da população usuária nas decisões
institucionais;
b) Participação na elaboração e gerenciamento das
políticas sociais, e na formulação e implementação
de programas social e na formulação e
implementação de programas sociais;
c) Desempenhar suas atividades profissionais, com
eficiência e responsabilidade, observando a
legislação em vigor;
d) Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho,
sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação
profissional.
38) A Lei 8.842/1994, que Dispõe sobre a Política
Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do
Idoso e dá outras providências, no seu artigo 3º
afirma como um dos princípios:
a) A família, a sociedade e o estado têm o dever de
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania,
garantindo sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à
vida;
b) A política nacional do idoso tem por objetivo
assegurar os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover sua autonomia, integração
e participação efetiva na sociedade;
c) Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito
Federal e municipal do idoso serão órgãos
permanentes, paritários e deliberativos, compostos
por igual número de representantes dos órgãos e
entidades públicas e de organizações representativas
da sociedade civil ligadas à área;
d) Priorizar o atendimento do idoso nos benefícios
previdenciários.
39) O Serviço de Proteção Social Básica no
Domicílio para pessoas com Deficiência e Idosas,
é oferecido pela Política de Assistência Social no
nível de proteção:
a) Proteção Social Básica Especial;
b) Proteção Social Especial;
c) Proteção Social Básica;
d) Proteção Social de Alta Complexidade.
40) Na atuação profissional do assistente social,
no cotidiano, tem como forma de organização o
planejamento que se dá em três níveis, que são:
a) Estratégico, tático e operacional;

b) Reflexivo, avaliativo e prático;
c) Funcional Prático e avaliativo;
d) Refletivo, metódico e operacional.
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