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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.

1

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
CADERNO DE PROVA
1 De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada quanto à ortografia, em
relação às frases abaixo:
I)

III)

A rescessão econômica traz vultuosas oportunidades de desenvolvimento
para alguns;
As medidas tomadas pelo governo, provavelmente não surtirão os efeitos
esperados pela população, que já está alarmada com a situação;
O recrudecimento da violência no Rio de Janeiro é destaque na mídia atual.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta;
Apenas a II está correta;
Apenas a III está correta;
Todas estão corretas;
I e II estão corretas.

II)

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome pessoal:

a)
b)
c)
d)
e)

Faremos um discurso para si;
Ele levou consigo o amor de todos nós!;
Fizeram deliciosas comidas para eu ficar lá. Pegaram-me pelo estômago;
Todos serão reprovados se não cumprirem o que lhes determinei;
Será que ela está precisando de mim? É mesmo para eu ir?.

3- Qual o significado da palavra pragmático:

a)
b)
c)
d)
e)

Paradigma;
Prático;
Popular;
Profeta;
Preconceituoso.

4- Assinale a alternativa em que a regência verbal, NÃO está de acordo com a norma
culta da nossa língua:

a)
b)
c)
d)
e)

Beatriz estava ansiosa para saber se podia viajar naquela noite;
Ela precisava domar seus instintos, seguir seus planos para enfrentar os
problemas que viriam pela frente;
Joaquim fizera toda a prova com bastante entusiasmo e aguardava o
resultado com esperança;
Todos esperavam com ansiedade que os turistas chegassem naquela noite;
João estava feliz e o espírito repleto com verdades traduziam sua
vontade de viver.
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5- Complete os espaços da frase abaixo:
“ ___ partir de hoje serei uma pessoa melhor! Não vou mais mentir e direi ____ ela
somente boas coisas. Não irei ____ reunião, pois prometi ir ao baile. Usaremos trajes
____ rigor e será uma noite muito especial, pois pedirei sua mão em casamento. Irei
buscá-la ___ sete em ponto.”
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços.
a)
b)
c)
d)
e)

à–à
à–a
a-a
a–a
à–à

–
–
–
–
–

àquela - a –as;
aquela - à – as;
àquela - a – às;
aquela - a – às;
àquela – à - as

6- Leia e assinale a alternativa correta quanto ao verbo em destaque:
“Cheguei à Itália aflita, porque a princípio quem devia dançar era a grande estrela
italiana Carla Fracci, que por algum motivo não pôde ir. Tudo correu muito bem nas
duas apresentações, pelas quais recebi críticas maravilhosas.” (Livro: Ana Botafogo- Na ponta
dos pés)

a)
b)
c)
d)
e)

É a forma do passado do verbo poder no pretérito perfeito do
indicativo na 3ª. Pessoa do singular;
É a forma do presente do indicativo na 3ª. Pessoa do singular;
É a forma do passado do verbo poder no pretérito mais que perfeito;
Não está com a acentuação gráfica correta;
Nenhuma das alternativas está correta;

7- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:
I)
II)
III)
IV)

Agílimo é o grau superlativo de ágil;
Plúmbeo é locução adjetiva de nuvens;
Tricordiano é o adjetivo pátrio de Três Corações;
Horda é o coletivo de bárbaros, vândalos.

a)
b)
c)
d)
e)

Que apenas I e III estão corretas;
Que a I, II e IV estão incorretas;
Que apenas a II está incorreta;
Que a II, III e IV são corretas;
Que todas estão corretas.

8- Leia:
“(...) É tendência da indústria diminuir o grau de toxidade dos pesticidas”, diz a química
Eloísa Dutra Caldas, professora de toxicologia da Universidade de Brasília (UnB). “Os
lançamentos são cada vez menos tóxicos. Mas são, na maioria, mais caros. Então, os
agricultores familiares acabam comprando os antigos, mais tóxicos”. Isso quando esses
produtores, que plantam a maior parte das frutas, legumes e verduras, não compram
“genéricos”. São produtos preparados a partir de substâncias contrabandeadas, que eles
aplicam por conta própria na dose que desejam.(...)” (Revista Veja: Especial – Alimentação,
edição de 24 de novembro de 2010).

3

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
De acordo com o texto acima é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Apesar de mais caros, os pesticidas menos tóxicos são uma tendência
industrial;
Por serem muito caros os novos pesticidas, os produtores optam pelos
mais tóxicos;
Pesticida antigo é sinônimo de alta toxicidade e pesticida moderno é
sinônimo de preço alto;
Os produtores familiares, geralmente não compram produtos caros;
A maioria dos agricultores, fabricam seus próprios pesticidas com
substâncias advindas de contrabando.

9- Na matéria acima, o sentido da expressão “genérico” tem o sentido de:
a)
b)
c)
d)
e)

Geral, que abrange o todo;
Analogia aos medicamentos “genéricos” que não seriam
eficazes;
Especificamente aquele tipo de medicamento;
De todos os tipos de medicamento;
Maioria dos medicamentos.

tão

10- O humor da charge está representado:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
a)

b)

c)
d)

Pela violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio de
janeiro em relação aos tiros dados a esmo, sem direção que acabam por
minar vidas de inocentes;
Pela intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
Nas “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
Por uma cidade “maravilhosa”, apesar da violência que nela existe e
extermina vidas todos os dias;
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e)

Por um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

11- Professora Ana tinha 36 alunos em sua classe. Certo dia lhes passou o dever de
realizar um trabalho. O trabalho era dividido em grupos, com 6 alunos cada um. Dois
grupos foram incumbidos de pesquisar sobre determinado assunto. Qual é o total de
alunos que terão de se envolver com a pesquisa desse assunto e como seriam
representados em porcentagem, respectivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

12 alunos e 30%;
12 alunos e 24,2%;
12 alunos e 31,1%;
6 alunos e 32%;
12 alunos e 33,3%.

12- Um prédio tem altura de 45 metros. A sombra projetada por esse prédio é de 120
metros. Qual será a altura de um outro prédio, sendo que a sombra projetada por ele
é de 50 metros?
a)
b)
c)
d)
e)

0,018 metros;
0,187 metros;
1,875 metros;
18,75 metros;
187,5 metros.

13- Diante das afirmações a seguir, pode-se dizer:
I)

II)

III)

Um número natural é um número inteiro não-negativo (0, 1, 2, 3, ...). Em
alguns contextos, número natural é definido como um número inteiro
positivo, i.e., o zero não é considerado como um número natural;
O primeiro termo de uma subtração é chamado subtraendo, o segundo,
minuendo e o resultado da operação de subtração é denominado resto ou
diferença;
Exponenciação ou potenciação é uma operação matemática, escrita como
an, envolvendo dois números: a base a e o expoente n. Quando n é um
número natural maior do que 1, a potência an indica a multiplicação da
base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n;

a)

Apenas I e II estão corretas;

b)

Apenas III está correta;

c)

Apenas II está incorreta;

d)

Todas estão corretas;

e)

Apenas III está incorreta.

14- Observe o gráfico abaixo e aponte a alternativa correta quanto ao crescimento
populacional ocorrido entre 2000 e 2010:
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a)

Comparando o crescimento da faixa etária “20 a 59” com “60 ou
mais” é possível dizer que o aumento na população na segunda
faixa etária foi maior que o da terceira em termos proporcionais;

b)

Comparando o crescimento da faixa etária “20 a 59” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na segunda faixa etária foi
menor que o da terceira em termos proporcionais;

c)

Comparando o crescimento da faixa etária “0-19” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na primeira faixa etária foi
maior que o da terceira em termos proporcionais;

d)

Comparando o crescimento da faixa etária “0-19” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na primeira faixa etária foi
menor que o da terceira em termos proporcionais;

e)

O crescimento da faixa etária “20 a 59” foi proporcionalmente maior que a
primeira e terceira da faixa etária.

15- A Câmara Municipal de um pequeno município tem 73% do seu orçamento mensal
para cobertura da folha de pagamento que é de R$30.000,00. A Prefeitura gasta 2/9
do orçamento com frota e transportes e manutenção, o que corresponde a
R$15.000,00 mensais. Qual o orçamento total da Câmara e da Prefeitura?
a)
b)
c)
d)

R$19.300,00 e R$44.000,00;
R$ 27.200,00 e R$ 53.000,00;
R$39.400,00 e R$ 60.000,00;
R$41.095,89 e R$67.500,00;
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e)

R$45.727,00 e R$68.000,00.

16- Três casais moram no Paraná, os homens se chamam Carlos, Luis e Pedro, as
mulheres são Lúcia Patrícia e Maria, e os homens exercem as seguintes profissões
médico, engenheiro e advogado. Com as dicas assinale a alternativa que contenha o
nome do marido, sua respectiva esposa e sua profissão:
1)
2)
3)
4)

O médico é casado com Maria;
Pedro é advogado;
Patrícia não é casada com Paulo;
Carlos não é médico.

a)
b)
c)
d)
e)

Carlos é casado com Patrícia e é advogado;
Carlos é casado com Patrícia e é engenheiro;
Luis é casado com Maria e é engenheiro;
Luis é casado com Lúcia e é médico;
Pedro é casado com Patrícia e é advogado.

17- O valor de x na seqüência 4, 9, 19, 39, x é:
a)
b)
c)
d)
e)

59;
69;
79;
89;
99.

18- O valor de x na seqüência 20, 40, 10, x, 5, 10 é:
a)
b)
c)
d)
e)

5;
10;
15;
20;
25.

19- Maradona, Pelé e Zico foram disputar uma maratona de 40 km. Sabe-se que
Maradona começou com 1 km na frente de Pelé e que Zico saiu 1 km à frente de
Maradona. Maradona terminou a maratona com uma velocidade média de 15 km/h,
Pelé 17 km/h e Zico 16 km/h. Quem chegou na primeira e segunda classificação
sucessivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

Pelé em primeiro e Zico em segundo;
Zico em primeiro e Pelé em segundo;
Zico em primeiro e Maradona em segundo;
Maradona em primeiro e Pelé em segundo;
Maradona em primeiro e Zico em segundo.

20- A Joaninha Amarela voa da árvore A para a B em 3 segundos. Quantas vezes a
Joaninha Amarela poderá voar da árvore A até a B em um dia?
a)
b)
c)

1.440;
28.800;
43.200;
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d)
e)

86.400;
259.200.

21- A utilização dos instrumentais no cotidiano da prática profissional é um fator
preponderante para o assistente social. Os instrumentais técnico-operativos são
como um “conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a
operacionalização da ação profissional” (MARTINELLI, 1994 p. 137). Analise os
conceitos:
I)

É uma prática profissional, investigativa ou de atendimento, realizada por
um ou mais profissionais, junto aos indivíduos em seu próprio meio social
ou familiar;
Técnica utilizada pelos profissionais do Serviço Social junto aos usuários
para levantamento e registro de informações. Esta técnica visa compor a
história de vida, definir procedimentos metodológicos, e colaborar no
diagnóstico social;
É um instrumento destinado a receber informes, a fim de armazenar e
transmitir informações sobre o usuário.

II)

III)

Estamos falando respectivamente de:
a)
b)
c)
d)
e)

Observação, entrevista e visitas domiciliares;
Visitas domiciliares, entrevistas e fichas de cadastro;
Visitas domiciliares, relatórios e entrevista;
Relatórios, entrevistas e fichas de cadastro;
Entrevistas, fichas de cadastro e relatórios.

22- A delimitação do problema a ser estudado, o marco teórico, a escolha de
procedimentos técnicos metodológicos e a elaboração de um cronograma, são os
elementos constitutivos que fazem parte de:
a)
b)
c)
d)
e)

Formulação de hipótese;
Pesquisa bibliográfica;
Coleta de dados;
Diagnóstico da realidade social;
Pesquisa de campo.

23- A partir das atividades desenvolvidas pelo profissional de serviço social devidamente
regulamentado pela lei nº 8662 de 7 de junho de 1993, considere as alternativas
abaixo e complete-as com V para verdadeiras e F para falsas.
(

)Recebeu influência européia e norte americana;

(

)Possui preocupação crítica dos processos sociais numa perspectiva parcial;

(

)O serviço social é uma profissão de caráter interventivo, que se utiliza do
instrumental científico multidisciplinar das Ciências Humanas e Sociais para
análise e intervenção em situações da realidade social em que estão
presentes os reflexos das questões sociais;
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(

)Dissocia ensino, pesquisa e extensão.

Assinale a seqüência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

V V F V;
F V V F;
F F V F;
V F V F;
F F V V.

24- Sobre a interdisciplinaridade, é correto afirmar:
a)
b)

c)

d)
e)

A verdade completa não ocorre numa ciência isolada, mas se constitui num
processo de concorrência solidária de várias disciplinas;
As diversas áreas do saber se complementam na abordagem de diferentes
aspectos do real, reconhecendo as diferenças e as especificidades, sem
eliminá-las;
É a síntese entre a necessidade coletiva que impede a fragmentação
corporativa ou particularista e a conservação da multiplicidade e pluralismo
de sujeitos;
Compreende a justaposição de conteúdos e saberes heterogêneos, levando
à uniformização dos métodos;
As questões a, b e c estão corretas.

25- Reunião e organização de pessoas e instituições de forma igualitária e democrática, a
fim de construir novos compromissos em torno de interesses comuns e de
fortalecer os atores sociais na defesa de suas causas, na implementação de seus
projetos e na promoção de suas comunidades (PMAS, 2011 - SP). Estamos nos
referindo a:
a)
b)
c)
d)
e)

Rede de proteção sócio assistencial;
Rede de proteção;
Rede social;
Rede de inclusão;
Proteção social.

26- Sobre as novas áreas de atuação do serviço social podemos destacar a Educação
como campo emergente e formador de ações, que visam inserir a criança e o
adolescente na sociedade, mediando as relações entre aluno/família/escola. É
possível ainda pensar a área educacional como uma vertente de reflexão a
estratégias de lutas pela conquista da cidadania, defesa dos direitos sociais e
aplicação das políticas sociais. Sendo assim é correto afirmar que o assistente
social na escola é:
a)
b)
c)
d)

É colaborador do processo de aprendizagem pedagógica, através das ações
que desenvolve exclusivamente com o aluno no ambiente escolar;
É responsável pelo gerenciamento de disciplinas ligadas à área social,
como cidadania e direitos e deveres;
Formador de opinião e reflexões filosóficas pertinentes a educação;
Agente de ações de inclusão social que asseguram à criança e ao
adolescente a descoberta da cidadania e a defesa de seus direitos;
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e)

Membro de equipe pedagógica que elabora projetos interdisciplinares que
visam à melhoria no desempenho escolar.

27- A descentralização com direção única em cada esfera de governo; atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais e participação da comunidade se referem a:
a)
b)
c)
d)
e)

Diretrizes do Sistema Único de Saúde;
Princípios do Sistema Único de Saúde;
Diretrizes e princípios;
Normativas;
Nenhuma das anteriores.

28- O código de Ética Profissional do Assistente Social, artigo 3°, estabelece como
deveres do assistente social:
a)
b)
c)
d)
e)

Desempenhar suas atividades de acordo com seus princípios morais;
Devolver as informações utilizadas em pesquisa;
Participar de programas de socorro à população em situação de
calamidade pública;
Zelar pela observância do código de ética;
Liberdade na realização de estudos e pesquisas.

29- Garante o exercício do controle social, orientando para que indivíduos e grupos não
edifiquem a alienação social, é também preconizadora da constante defesa dos
direitos sociais, ampliando conquistas da coletividade e defendendo as demandas
legítimas. Sendo assim marque a alternativa a que se refere o texto:
a)
b)
c)
d)
e)

Metodologia;
Práxis;
Organização;
Controle social;
Racionalidade.

30- As organizações podem ser de caráter público, privado ou da sociedade civil e,
independente do setor, seguem alguns pressupostos para ter atingidos os seus
objetivos. O processo de trabalho do assistente social em uma dessas organizações
deverá preconizar:
a)
b)
c)
d)
e)

Defesa dos direitos sociais;
Defesa das demandas legítimas;
Ampliação das conquistas da coletividade;
As alternativas a, b e c estão corretas;
Apenas as alternativas a e c estão corretas.

31- A cooperação vertical pode ser definida como diversas ocupações ou tipos de
trabalhadores que participam de uma hierarquia; e a cooperação horizontal diversas subunidades que participam do cuidado. Esses modelos são utilizados ao
tratar.
a)
b)

Trabalho do assistente social em universidades e OCIPS;
Trabalho do assistente social em redes de proteção;
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c)
d)
e)

Trabalho do assistente social em políticas de assistência social;
Trabalho do assistente social no sistema unificado de saúde;
Trabalho do assistente social no CRAS.

32- A Coleta de dados, descrição, interpretação, compreensão (explicação dos dados de
realidade, definição de prioridades de intervenção), referem-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

Reflexão;
Ação;
Decisão;
Planejamento;
Interação.

33- Sobre o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS assinale a sentença
INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Unidade pública estatal de base territorial;
Localizado em áreas de vulnerabilidade social;
Executa serviços de proteção social básica;
Organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política
de assistência social;
Delibera sobre o planejamento local da assistência social.

34- A política pública de Assistência Social remete ao campo dos direitos, da
universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. Assim temos:
I)
II)
III)

IV)

V)

Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica;
Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de
qualquer natureza, garantindo- se equivalência às populações urbanas e
rurais;
Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos
critérios para sua concessão.

Em conformidade com a LOAS temos acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Princípios democráticos da Política Nacional de Assistência social;
Diretrizes fundamentadas na Constituição Federal;
Objetivos da Política Nacional de Assistência social;
Princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência social;
Nenhuma das anteriores.

35- Segundo José Paulo Neto, em “A construção do projeto ético-político do serviço social
frente à crise contemporânea”: “O sujeito coletivo que constrói o ________________
é um universo heterogêneo: os membros da categoria profissional são,
necessariamente, indivíduos diferentes – têm origens e expectativas sociais diversas,
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condições intelectuais distintas, comportamentos e preferências teóricas, ideológicas
e políticas variadas...” e “... deve dar-se com a nítida consciência de que o
__________ é um elemento factual da vida social e da profissão mesma, cabendo o
máximo respeito a ele, respeito, aliás, que é um princípio democrático.”
Qual alternativa completa corretamente a citação?
a)
b)
c)
d)
e)

Projeto individual / ecletismo;
Projeto individual / pluralismo;
Projeto profissional / pluralismo;
Projeto profissional / confronto de idéias;
Pluralismo / confronto de idéias.

36- O uso de abordagens qualitativas na pesquisa em serviço social, segundo Martinelli
prioriza o contato direto com o sujeito da pesquisa e enfatiza pressupostos
importantes que fundamentam a metodologia. São fundamentais para a realização
da pesquisa:
I)
II)
III)
IV)

Reconhecimento da singularidade do sujeito;
Conhecimento da experiência social do sujeito;
Coleta de dados e aspectos;
Busca profunda da realidade social;
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas;
Todas as alternativas estão incorretas;
Apenas a alternativa IV está correta;
As alternativas I, II e IV estão corretas;
As Alternativas I e IV estão corretas.

37- O pesquisador quando se utiliza da pesquisa qualitativa busca:
a)
Vivenciar a experiência do sujeito da pesquisa;
b)
Solucionar a questão levantada durante a pesquisa;
c)
Descrever o fenômeno pesquisado;
d)
Explicar o fenômeno pesquisado;
e)
Finalizar a questão com o resultado de sua pesquisa.
38- Compete aos conselhos de Saúde atuar na formulação e controle da execução da
política de saúde, fiscalizar, acompanhar, traçar diretrizes dentre outras atribuições.
Para tanto é preciso a participação da sociedade civil, entidades filantrópicas e
privadas, órgãos públicos ligados à saúde. Por isso podemos considerar os conselhos
de saúde como órgão de cunho:
a)
b)
c)
d)
e)

Administrativo;
Deliberativo;
Exclusivamente fiscalizador;
Representante do governo;
Representante das minorias.

39- Os conflitos existentes nas famílias podem ser entendidos como previsíveis e
normais, já que temos gerações distintas em convivência, o que difere é a forma com
que se tratam os conflitos, que deve ser ajustado, respeitando o grupo como um
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todo. Independentemente das situações de conflitos podemos identificar a
importância da família para amenizar as desigualdades sociais. Em qual alternativa
verificamos a função exercida pela família:

a)
b)
c)
d)
e)

Espaço de garantia de sobrevivência e desenvolvimento dos filhos;
Exercício de cidadania sob o parâmetro da igualdade;
Espaço privilegiado de socialização, de prática de tolerância e divisão de
responsabilidades;
Propicia aportes afetivos e materiais;
Todas as alternativas estão corretas.

40- A diversidade cultural em nosso país é sem dúvida um dos fatores fundamentais para
entendermos os arranjos familiares existentes, a inclusão procedente dos filhos de
outros casamentos, divórcio, liberdade sexual entre outros, é um exemplo do que
chamamos:
a)
b)
c)
d)
e)

Nova família;
Família tradicional;
Família regular;
Família padrão;
Família cristã.

41- O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista, e que provém
de uma raiz comum: a produção social e o trabalho são amplamente disseminados,
mas a distribuição da renda é monopolizada pela minoria dominante. (Iamamoto
2000). Assinale a alternativa que corresponde à definição:
a)
b)
c)
d)
e)

Luta de classes;
Questão social;
Produção e trabalho;
Relações sociais;
Nenhuma das alternativas.

42- Em relação à metodologia do serviço social, marque a alternativa INCORRETA:
a)

O Serviço Social de Caso faz uso da abordagem individual, com o objetivo
de atuar nos fatores causais ou problemas, no contexto sócio-econômicocultural e emocional, para planejamento posterior de atividades grupais e
programas específicos;

b)

O Serviço Social de Grupo faz uso da abordagem grupal nas situações
sociais problemas. Participa e organiza grupos para a participação no
processo social;

c)

O Serviço Social de Comunidade: Mantém o entrosamento das instituições
da área, visando o conhecimento das necessidades comunitárias e
estabelecendo-se atividades conjuntas para o aproveitamento total e
dinâmico dos recursos existentes;

13

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
d)

A estratégia teórico-metodológica é como lemos,
compreendemos a realidade e objeto investigado;

e)

Aplicação técnico
profissional.

política

de

estratégias

interpretamos

comuns

ao

e

fazer

43- Cabe ao profissional de Serviço Social no exercício de sua função conforme
determinações da Lei nº 8662 de 7 de junho de 1993:
I)

Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública,
empresas privadas e movimentos sociais em matéria relacionada às
políticas sociais e a garantia dos direitos civis, políticos e sociais da
coletividade;
Realizar estudo sócio-econômico para identificação de demandas e
necessidades sociais;
Exercer funções de direção em organizações públicas e privadas na área de
serviço social;
Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres.

II)
III)
IV)

É correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

As afirmativas I II e IV estão corretas;
Somente a afirmativa III está correta;
Somente a afirmativa IV está correta;
As afirmativas I e IV estão corretas;
Todas as afirmativas estão corretas.

44- O espaço organizacional é um campo onde diferentes forças se tencionam. De um
lado está o trabalhador e do outro os interesses do capital, e essas forças estão em
permanente conflito. Tal frase refere-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Luta de classes;
Relações de poder;
Relações humanas;
Produção capitalista;
Relação de dominação.

45- O processo de intervenção do serviço social junto à problemática das necessidades
sentidas e as necessidades reais da comunidade são características da ação
profissional, assim como:
a)
b)
c)
d)
e)

Atuação dentro de uma perspectiva de globalidade na realidade
social;
Trabalho a partir das necessidades previamente elaboradas;
Formulação de projetos que atendam a necessidade individual;
Incorporação da realidade pessoal;
Todas estão corretas.
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46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)
d)
e)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)
d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.
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a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)

b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

BOA SORTE!
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