Prefeitura Municipal de Tijucas
Edital no 003/2011
http://tijucas.fepese.org.br

Caderno
de Prova
E3S02

abril

3

3 de abril
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3 h de duração*
40 questões

Assistente Social do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social

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
Português

10 questões

1. Assinale a resposta correta, quanto à acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

As palavras é e à são oxítonas.
A palavra ínterim é paroxítona, como pegada.
Como Camboriú acentuam-se Taió, Timbó.
Como Balneário, recebem acento município,
espécime, rápido.
e. ( X ) Como próximo acentuam-se fotógrafo,
trânsito, técnico.

2. Assinale a alternativa com a frase correta, quanto
ao emprego da crase.
a. ( ) Obedeço as leis de meu país.
b. ( ) Iremos a praia, ao meio-dia e meia.
c. ( X ) Não fui a festas ontem, por causa deste
concurso.
d. ( ) Era cedo quando cheguei à Balneário
Camboriú.
e. ( ) Em Tijucas, Elias viu-se cara à cara com um
dinossauro.

Texto
“A história de Tijucas começa em 1530, com a passagem do navegador europeu Sebastião Caboto pela
costa de Santa Catarina, a serviço da Espanha. O povoamento da região só se inicia de fato a partir de 1788,
quando um grupo de colonizadores decide subir o rio
Tijucas à procura de pinheiros.”
http://www.sc.gov.br/portalturismo

(20 questões)
3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Agora é onze horas.
b. ( X ) Cachoeiras, grutas, rio e mar – nesta região
tudo me agrada.
c. ( ) Aqui é proibido a entrada de pessoas de mau
humor.
d. ( ) Hão de existir tijucanos conhecedores da
história de sua cidade.
e. ( ) Aqui aluga-se casarões do início do século XX.

4. Considerando as formas verbais sublinhadas, assinale a alternativa correta, quanto à predicação verbal.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Aquela gruta tem em seu interior um belo
córrego. – verbo transitivo indireto.
( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas.
– verbo transitivo indireto.
( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transitivo
direto.
( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo
transitivo direto.
( X ) A cidade oferece aos turistas bons restaurantes, hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo
direto e indireto.

5. Assinale a alternativa correta, quando à classificação sintática dos termos sublinhados.
a. (
b. (

) Tijucas, como vives em meu coração! – aposto.
) Conheço bem as belezas naturais de minha
cidade. – complemento nominal.
c. ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.
– vocativo.
d. ( X ) Zita mesma organizou as últimas Olímpíadas
Tijuquenses. – predicado.
e. ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível
antigos. – sujeito.
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6. Assinale a alternativa correta, quanto à classificação da oração sublinhada.
a. ( X ) Coordenada adversativa: Não conheço o
Ginásio de Esportes João Bayer Filho, no
entanto pretendo conhecer.
b. ( ) Coordenada conclusiva: Porque buscavam
pinheiros, colonizadores subiram o rio Tijucas.
c. ( ) Subordinada adverbial conformativa: “quando
um grupo de colonizadores decide”.
d. ( ) Subordinada adverbial temporal: “A história
de Tijucas começa em 1530”.
e. ( ) Subordinada adjetiva restritiva: Meu pai, que
ama Tijucas, torce pelo Tiradentes Esporte
Clube.

7. Assinale a alternativa correta, quanto à adequada
substituição das expressões sublinhadas pelo pronome correspondente.
a. ( ) Esta cidade? Queremos-lhe bem.
b. ( ) José é um grande amigo. Vi-lhe na praia.
c. ( X ) Querido José, abraça-o o amigo que muito o
estima.
d. ( ) A secretária ficou satisfeita, pois paguei-a
ontem.
e. ( ) Desejo cumprimentar você pela promoção;
felicito-lhe.

8. Assinale a alternativa com a frase que não apresenta vício de linguagem.
a. ( X ) A liberdade é essencial para a democracia.
b. ( ) No Salto do rio Tijucas há uma queda d’água
que sobe pra cima 80 m de altura!
c. ( ) Mulheres invejam Angelina Jolie, porque a
boca dela é carnuda.
d. ( ) Este guia turístico ganha por cada atração que
mostra.
e. ( ) Faltou recursos para a conservação das
estradas?
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9. Complete o espaço de cada frase com uma das
formas verbais apresentadas.
1. Um grupo de turistas          o
Casarão Gallotti. (visitou / visitaram)
2. Talvez          quinze anos que
estive no Salto do rio Tijucas. (faça / fará)
3. Os Estados Unidos      um país de
grande extensão territorial. (é / são)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência gramaticalmente correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

visitaram – faça – é
visitou – fará – é
visitou – faça – é
visitou – faça – são
visitaram – fará – são

10. Examine o texto abaixo, como parte de um ofício.
Eu, Fabiano Silva de Menezes, brasileiro, casado,
agente administrativo, inscrito no CPF sob no 341940,
residente e domiciliado à rua Pandorgas, no 77, nesta
cidade, solicito à Vossa Excelência que aboneis as
faltas que ele teve na última semana, pois ocorreram
problemas familiares.
Limitado ao exposto, ficai com meus votos de estima e
consideração.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Em “que aboneis” há perfeita concordância da
forma verbal, com o sujeito “Vossa Excelência”.
( X ) Há erro em “à Vossa Excelência”, porque antes
de pronomes de tratamento não ocorre crase.
( ) Está correta a regência, na expressão
“residente e domiciliado à rua”.
( ) Está correta a concordância da expressão “ele
teve” com o sujeito do documento.
( ) Em “ficai com meus votos” a forma verbal
concorda, adequadamente, com o pronome
“Vossa Excelência”.

Prefeitura Municipal de Tijucas

Atualidades

10 questões

11. O nome de Sakineh Mohammadi esteve, por
algum tempo, presente no noticiário nacional e internacional. Condenada à morte por apedrejamento,
pelo crime de adultério, teve sua sentença suspensa
em virtude de uma grande campanha internacional
que pedia a sua libertação.
Assinale a alternativa que indica o país onde esses
fatos ocorreram.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Irã
Cuba
China
Venezuela
Turquestão

12. Assinale a alternativa correta em relação ao
desempenho da economia brasileira em 2010.
a. ( ) O Brasil, ao contrário dos demais países emergentes, teve baixos índices de crescimento do
mercado interno e do PIB, o que poderá comprometer o desempenho da sua economia
nos próximos anos.
b. ( X ) Pode-se afirmar que houve um crescimento
do mercado interno e que teve um bom
índice de crescimento, principalmente se
comparamos nossos índices aos de desempenho da economia mundial.
c. ( ) Tivemos no último ano um desempenho econômico medíocre se comparado aos demais
países da América Latina e do Caribe e fomos
ultrapassados em valores do PIB por países
como a Espanha, o Canadá e a Hungria.
d. ( ) Devido ao pequeno crescimento do PIB o
Brasil perdeu alguns lugares na relação das
maiores economias do planeta, ocupando
hoje o 72° lugar.
e. ( ) Ao contrário dos prognósticos de alguns
economistas, a economia brasileira no último
ano teve o melhor desempenho entre os chamados BRICS, superando o PIB da China e da
Índia.

13. Dilma Rousseff, economista de 63 anos, assumiu
no dia 1o de janeiro a Presidência da República.
Assinale a alternativa correta a respeito da participação feminina no poder.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Dilma Rousseff é a primeira mulher a exercer
um cargo eletivo no Brasil.
( ) Em outros momentos da nossa história outras
mulheres, como Maria Quitéria, governaram o
país em períodos revolucionários.
( X ) Já no século XIX, o Brasil foi governado por
uma mulher. O Imperador D. Pedro II entregou a coroa à sua filha, a princesa Isabel, que
governou o país como Regente.
( ) A catarinense Anita Garibaldi, durante a
Revolução Farroupilha, assumiu a Presidência
da República Juliana que compreendia um
vasto território, de Laguna (SC) aos campos do
Rio Grande.
( ) Embora países de outros continentes tenham
tido mulheres governantes, o Brasil elegeu a
primeira mulher presidente na América Latina.

14. Examine as afirmações abaixo em relação aos
problemas urbanos que enfrentamos:
1. Um dos grandes problemas urbanos é o da
coleta e a destinação do lixo. As cidades ricas
produzem mais lixo por habitante do que as
suas irmãs mais pobres.
2. Não obstante o crescimento do mercado imobiliário, um considerável número de pessoas
em nossas cidades ainda mora em condições
extremamente precárias.
3. O crescimento da produção e venda de
automóveis, embora tenha reflexos positivos
na economia, congestiona as metrópoles e
aumenta a poluição.
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.
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15. Segundo os dados do Censo 2010, publicados
pelo IBGE em 10 de agosto daquele ano, a população
brasileira era:
a. ( ) Inferior a 155 milhões de habitantes.
b. ( ) superior a 150 milhões, mas
inferior a 160 milhões de habitantes.
c. ( ) superior a 165 milhões, mas
inferior a 170 milhões de habitantes.
d. ( X ) superior a 190 milhões, mas
inferior a 210 milhões de habitantes.
e. ( ) superior a 200 milhões, mas
inferior a 220 milhões de habitantes.

16. Considere as afirmativas abaixo a respeito da
mobilidade social no Brasil Contemporâneo:
1. A classe “C” encontra-se em visível crescimento, particularmente na região nordeste do
Brasil.
2. O crescimento da classe “C” em parte pode ser
explicado pelo ingresso de milhares de pessoas no mercado de trabalho.
3. Com o crescimento desta nova classe
média aumenta a procura por passagens de
avião, roupas, telefones móveis e aparelhos
eletro- eletrônicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

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

17. Do litoral catarinense ao do Espírito Santo, em
nosso mar territorial, repousa uma imensa reserva de
petróleo acerca de 5 mil metros abaixo do solo.
Esta imensa riqueza é conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Camada pré-sal.
Aquífero Guarani.
Maciço do Atlântico.
Camada pré-cambriana.
Reserva Guarani- Carajás.
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18. Muitos países viveram, nas últimas décadas,
conflitos étnicos e ou religiosos que contribuíram
para a divisão da população em grupos rivais e antagônicos, provocaram matanças e enormes prejuízos
econômicos.
Examine a lista de países abaixo:
1. Sri Lanka.
2. Irlanda do Norte.
3. Israel.
Assinale a alternativa que identifica os países, da relação acima, em que ocorreram tais conflitos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas 1
Apenas 3.
Apenas 1 e 2
Apenas 1 e 3
1, 2 e 3

19. Trata-se de recurso vital para a sobrevivência
humana no planeta. Torna-se a cada dia mais raro
e difícil de ser obtido, pois só podemos dispor facilmente, para uso humano, de menos de 1% da quantidade que dele existe na Terra. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sal.
Água.
Petróleo.
Oxigênio.
Gás carbônico.

20. O ano de 2010 foi marcado, nos campos da tecnologia e da informação, pelo lançamento de um novo
produto portátil que reúne inúmeras funções como
navegar na Internet, assistir vídeos e escutar música.
Assinale a alternativa que indica o nome do novo
equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Televisores Smart da LG
Desktop “All in One”
Wi Fi da Lenovo
iPad da Apple
Bluetooth
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Conhecimentos Específicos
21. Analise o texto abaixo, conforme descrito no
artigo 34 do Estatuto do Idoso.
Aos idosos, a partir de     anos, que não possuam
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la
provida por sua família, é assegurado o benefício
         de        salário-mínimo,
nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

60 ; mensal ; meio
60 ; mensal ; um
65 ; mensal ; meio
65 ; mensal ; um
65 ; bimestral ; um

22. Conforme o artigo 4o do Decreto 3.298, Estatuto
das Pessoas com Deficiência, é considerada pessoa
portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Deficiência gustativa; deficiência auditiva;
deficiência sensorial; deficiência visual; deficiência múltipla.
( X ) Deficiência física; deficiência auditiva; deficiência mental; deficiência visual; deficiência
múltipla.
( ) Deficiência física; deficiência auditiva; deficiência emocional; deficiência olfativa; deficiência múltipla.
( ) Deficiência física; deficiência auditiva; deficiência sensorial; deficiência emocional; deficiência múltipla.
( ) Deficiência física; deficiência auditiva; deficiência afetiva; deficiência visual; deficiência
cognitiva.

(20 questões)

23. Segundo o artigo 131 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, o Conselho Tutelar é um órgão
permanente e autônomo, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e
do adolescente.
Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho
Tutelar composto de:
a. ( X ) Cinco membros escolhidos pela comunidade
local para mandato de três anos, permitida
uma recondução.
b. ( ) Cinco membros escolhidos pela câmara de
vereadores para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
c. ( ) Cinco membros escolhidos pela comunidade
local para mandato de dois anos, sem permissão de recondução.
d. ( ) Seis membros escolhidos pela comunidade
local para mandato de dois anos, permitida
uma recondução.
e. ( ) Seis membros escolhidos pela comunidade
local para mandato de três anos, permitida
uma recondução.

24. Conforme o artigo 133 do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes
requisitos:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a trinta anos; residir no município.
( ) Reconhecida idoneidade ética; idade superior
a vinte e um anos; residir no estado.
( X ) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município.
( ) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município ou
próximo a ele.
( ) Reconhecida idoneidade ética; idade superior
a vinte e quatro anos; residir no município ou
próximo a ele.
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25. O Capítulo IV do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) refere-se às medidas sócioeducativas aplicadas ao adolescente infrator. Conforme o
artigo 117, a prestação de serviços à sociedade consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse
geral, por período não excedente a 6 meses, junto a
entidades assistenciais, ou em programas comunitários ou governamentais.

27. Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes integram os Serviços de Alta Complexidade
do Sistema Único de Assistência Social, os quais deverão estruturar seu atendimento de acordo com alguns
princípios, dentre eles:

Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

b.

1. As tarefas serão atribuídas conforme aptidões
do adolescente.
2. As tarefas serão cumpridas durante jornada
máxima de 12 (doze) horas semanais.
3. As tarefas serão cumpridas aos sábados,
domingos, feriados ou em dias úteis, de modo
a não prejudicar a frequência à escola ou à
jornada normal de trabalho.
4. As tarefas serão cumpridas com o auxílio dos
pais e/ou responsáveis.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

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

26. Segundo Netto (2005), o projeto profissional é
construído coletivamente pela categoria profissional
e representa a autoimagem de uma profissão. Nele
estão inscritos uma série de componentes distintos.
Qual das alternativas abaixo não confere com tais
componentes?
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Função social e objetivos.
Imagem visual da profissão.
Valores que legitimam a profissão.
Normas para o comportamento dos
profissionais.
e. ( ) Balizamentos para suas relações com as instituições, os usuários e outras profissões.

a. (

c.

d.

e.

28. Segundo o artigo 14 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Sistema Único de Saúde promoverá
programas de assistência médica e odontológica para
a prevenção das enfermidades que afetam a população infantil, além de campanhas de educação sanitária
para pais, educadores e alunos.
Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao
parágrafo único deste artigo:
a. (
b.
c.

d.

e.
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) Oferta de atendimento grupal e coletivo;
afastamento do convívio familiar; enfraquecimento dos vínculos familiares.
( ) Oferta de Atendimento impessoal e grupal;
provisoriedade do afastamento do convívio
familiar; preservação e fortalecimento dos
vínculos familiares.
( ) Oferta de Atendimento Personalizado e
Individualizado; afastamento do convívio
familiar; enfraquecimento dos vínculos
familiares.
( ) Oferta de Atendimento Personalizado e
Individualizado; provisoriedade do afastamento do convívio familiar; enfraquecimento
dos vínculos familiares.
( X ) Oferta de Atendimento Personalizado e
Individualizado; provisoriedade do afastamento do convívio familiar; preservação e
fortalecimento dos vínculos familiares.

) A vacinação é um direito da criança, podendo
ser cobrada pelas autoridades sanitárias.
( ) É obrigatória a vacinação das crianças sob a
supervisão dos pais e/ou educadores.
( ) É papel do SUS promover campanhas de
educação sanitária para pais, educadores e
alunos a fim de possibilitar-lhes optar pela
vacinação ou não.
( X ) É obrigatória a vacinação das crianças nos
casos recomendados pelas autoridades
sanitárias.
( ) É obrigatória a realização de todas as vacinas
nas crianças, independente da disponibilidade
das autoridades sanitárias.

Prefeitura Municipal de Tijucas

29. Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ), conforme o artigo 23 da
Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. Sobre as medidas
protetivas de urgência à ofendida, poderá o juiz,
quando necessário:
(

) Encaminhar a ofendida e seus dependentes a
programa oficial ou comunitário de proteção
ou de atendimento.
( ) Determinar a recondução da ofendida e a de
seus dependentes ao respectivo domicílio,
sem o afastamento do agressor.
( ) Determinar o afastamento da ofendida do
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens,
guarda dos filhos e alimentos.
( ) Determinar a separação de corpos.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–F–V–V
V–F–V–F
V–F–F–V
F–F–V–V

30. Ao abordar a ação profissional de Serviço Social,
Mioto & Lima (2009) apresentam os diferentes elementos que a direcionam e a materializam, destacados didaticamente em condicionantes e estruturantes.
Assinale a alternativa que apresenta elementos condicionantes, conforme as autoras acima:
a. (
b. (
c. (

) Investigação; documentação.
) Planejamento; projeto profissional.
) Planejamento; demandas/necessidades dos
usuários.
d. ( ) Documentação; demandas/ necessidades dos
usuários.
e. ( X ) Projeto profissional; demandas/necessidades
dos usuários.

31. Mioto & Lima (2009), ao discutirem a dimensão
técnico-operativa do Serviço, abordam sobre os elementos que direcionam e materializam a ação profissional do assistente social.
Assinale a alternativa que apresenta alguns dos elementos que as autoras consideram como estruturantes da ação profissional:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Planejamento; projeto profissional;
documentação.
( ) Conhecimento/investigação; planejamento;
demandas/necessidades dos usuários.
( X ) Conhecimento/investigação; documentação;
instrumentos técnico-operativos.
( ) Documentação; demandas/necessidades dos
usuários; planejamento.
( ) Investigação; documentação; demandas/
necessidades dos usuários.

32. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto abaixo.
Mioto & Lima (2009), ao abordarem a dimensão
técnico-operativa do Serviço Social, definem o planejamento como um dos elementos da ação profissional,
sem o qual não seria possível:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Refletir sobre o contexto sócio histórico no
qual se insere a profissão de Serviço Social.
( ) Avaliar a própria ação, a partir do conhecimento obtido pelos resultados alcançados
durante o processo.
( ) Diagnosticar a realidade na qual está inserida
a própria ação profissional da qual resultará
possíveis benefícios à população usuária de
serviços sociais.
( X ) Projetar a própria ação, a partir do conhecimento obtido da realidade, da proposição de
objetivos, da escolha de formas de abordagem e de instrumentos operativos.
( ) Detectar possíveis entraves à efetivação da
ação profissional nos encaminhamentos a
serem realizados junto à população usuária de
serviços sociais.
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33. Segundo Mioto & Lima (2009), os processos socioassistenciais correspondem ao conjunto de ações
profissionais, desenvolvidas diretamente com usuários
nos diferentes campos de intervenção, a partir de
demandas singulares.

35. O artigo 5o da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe
sobre suas diretrizes.
Identifique-as dentre 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. Centralização político-administrativa para o
Distrito Federal.
5. Participação da população na formulação das
políticas e no controle das ações somente no
nível municipal.

Nesses processos estão presentes ações de natureza:
a. ( X ) Socioterapêutica, socioeducativa, socioemergencial e pericial.
b. ( ) Socioterapêutica, socioeducativa, sociojurídico e gerencial.
c. ( ) Socioterapêutica, sociojurídico, socioemergencial e assistencialista.
d. ( ) Socioterapêutica, socioeducativa, socioemergencial e administrativa.
e. ( ) Socioterapêutica, socioeducativa, socioemergencial e informal.

34. Segundo Carvalho & Iamamoto (2005), as três
dimensões de competências do Serviço Social não
podem ser desenvolvidas separadamente, para que
não haja uma prática profissional fragmentada e
despolitizada.
Quais são as dimensões de competências do Serviço
Social acima referidas?
a. (
b.

c.

d.

e.

) Competência sócioassistencial; competência
sócioinvestigativa; competência ético-política.
( ) Competência sócioassistencial; competência sócioinvestigativa; competência
técnico-operativa.
( ) Competência sócioinvestigativa; competência teórico-metodológica; competência
técnico-operativa.
( ) Competência sócioassistencial; competência teórico-metodológica; competência
técnico-investigativa.
( X ) Competência ético-política�����������
�������������������������
; competência teórico-metodológica; competência
técnico-operativa.

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

(X)
( )
( )
( )
( )

36. O capítulo III da LOAS dispõe sobre a organização e gestão das ações na área de assistência social.
Segundo o artigo 6o, a coordenação da Política
Nacional de Assistência Social cabe ao:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

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

Ministério da Previdência Social
Ministério do Bem-Estar Social.
Ministério da Integração Nacional.
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
) Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

Prefeitura Municipal de Tijucas

37. Segundo Iamamoto (1997), o processo de trabalho
no Serviço Social é pautado no instrumental técnico
operativo utilizado por esse profissional. Esse instrumental não compreende apenas o arsenal de técnicas
utilizadas para a efetivação do serviço, mas também
o arsenal teórico metodológico constituído pelos
“recursos essenciais que o assistente social aciona para
exercer o seu trabalho”, a fim de iluminar a leitura da
realidade, direcionar melhor sua ação e moldá-la.

39. Iamamoto (2004), ao realizar uma análise dos
desafios postos ao Serviço Social nos dias atuais,
aponta três dimensões que devem ser do domínio do
Assistente Social.
Dentre elas a de competência ético-política, na qual o
assistente social:
a. (

Assinale a alternativa que indica corretamente o
arsenal teórico metodológico:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Informações ; moral ;
herança intelectual ; qualidades
( ) Conhecimento ; princípios ;
herança social ; capacidades
( X ) Conhecimento ; valores ;
herança cultural ; habilidades
( ) Instrução ; valores ;
herança social ; potencialidades
( ) Experiência ; ética ;
herança cultural ; habilidades

38. Segundo Iamamoto (2002), as atribuições do profissional de Serviço Social precisam ser especificadas
e divulgadas aos diversos profissionais da equipe de
trabalho, pois são as diferenças de especializações que
permitem atribuir unidade à equipe e enriquecê-la.
A atuação em equipe requer do assistente social a
observância dos seus princípios ético-políticos, explicitados nos seguintes documentos:

b.

c.

d.

e.

) Deve ser qualificado para conhecer a realidade social, política, econômica e cultural com
a qual trabalha, respeitando os valores ético-morais que sustentam a sua prática.
( ) Necessita de um rigor teórico e metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica
da sociedade para além dos fenômenos
aparentes, buscando apreender as possibilidades de construção de novas possibilidades
profissionais.
( ) Deve conhecer, se apropriar e criar habilidades técnicas que lhe permitam desenvolver as
ações profissionais junto à população usuária
e às instituições contratantes.
( ) Deve responder às demandas colocadas tanto
pelos empregadores, quanto pelos objetivos
estabelecidos pelos profissionais e pela dinâmica da realidade social.
( X ) Não é um profissional neutro. Necessita de um
posicionamento político frente às questões
que aparecem na realidade social, assumindo
valores ético-morais que sustentam a sua
prática, valores expressos no Código de Ética
Profissional dos Assistentes Sociais.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Resoluções editadas pelo CFESS;
Lei de Bases do Sistema Educativo;
Política Nacional de Assistência Social.
( ) Lei de Diretrizes Básicas;
Lei de Regulamentação da Profissão;
Resoluções editadas pelo CFESS.
( ) Constituição Federal de 1988;
Diretrizes Curriculares Nacionais;
Lei de Regulamentação da Profissão.
( X ) Código de Ética Profissional;
Lei de Regulamentação da Profissão;
Diretrizes Curriculares da ABEPSS.
( ) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; Resoluções editadas pelo CFESS;
Lei de Regulamentação da profissão.
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40. Mioto (2009) discute orientação e acompanhamento como ações de caráter educativo, por
interferirem diretamente na formação de condutas e
subjetividades de indivíduos, grupos e famílias que
frequentam os diversos espaços sócio-ocupacionais
do Serviço Social.
Lima (2006) afirma que essas ações realizadas por
assistentes sociais alinhados ao projeto ético-político
da profissão podem:
1. Contribuir para o fortalecimento de processos
emancipatórios, nos quais há a formação de
uma consciência crítica dos sujeitos frente à
apreensão e à vivência da realidade.
2. Facilitar os processos democráticos, garantidores de direitos e de relações horizontais
entre profissionais e usuários.
3. Contribuir para a manutenção da ordem capitalista vigente.
4. Contribuir para a socialização de informações
e ao processo reflexivo de usuários sobre suas
condutas.
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 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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