PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 04 – ASSISTENTE SOCIAL
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras,
quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as
outras
pessoas
sem
guardar
nada
pra
si.
[...]
Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros
compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos
comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos.
Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos
rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e
menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos
resignar.
Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da
possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua
vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje
devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões.
Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos
modificando o mundo. As grandes transformações de nossa
história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem
à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o
apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht
ml Acessado em 02/09/2019)

A.
B.
C.
D.
E.

“imensa admiração”
“reivindicar outras relações”
“que sejam mais justos”
“menos imposições”
“romper grilhões”
ESSA QUE EU HEI DE AMAR…

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia
será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela,
que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela,
trazer luz e calor a essa alma escura e fria.
E quando ela passar, tudo o que eu não sentia
da vida há de acordar no coração, que vela…
E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela
como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia,
quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro,
e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro
do poente, me dizia adeus, como um sol triste…
E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado,
mas ias tão perdido em teu sonho dourado,
meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!"

01- Sobre o texto é correto afirmar que:
A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há
meio de dissuadir o ser humano disso.
B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos
benéficos se fossem fruto de uma conversa.
D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder
da palavra.
02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu
como alvo de seu discurso:
A.
B.
C.
D.
E.

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido
conotativo?

O governo de seu país.
Os grupos terroristas.
Os países desenvolvidos.
Países que estabelecem guerras comerciais.
Grupos envolvidos em lobby internacional.

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:
A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
B. A particularidade do ser humano se deve à força.
C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar
fora da linguagem para observar-se a existência.
D. A linguagem não pode criar uma realidade.
E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de
linguagem está correta?
A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopopeia
06- No texto:
A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’,
‘clara’ ilustram isso.
C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos
desconectados da realidade.
D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja
por estar exposto a um ambiente frio.
E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e
por isso mistura passado e presente.
07- A forma verbal “hei”:
A.
B.
C.
D.
E.

Está no pretérito perfeito.
É impessoal
Está no futuro do presente
Está no presente do subjuntivo
Está no presente do indicativo
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08- No verso:
“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,
Identifica-se:
A.
B.
C.
D.
E.

A comparação explícita.
A inversão de pensamento.
A alteração de eu lírico.
A oposição de ideias.
O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma crítica à idealização do amor.
Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
Um recurso metalinguístico.
Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro
Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres
foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias,
astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa.
Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados
deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso,
eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos
humanos.
Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm
mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos
povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides.
Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia:
uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais
simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as
que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se
extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou
visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado
para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:
A.
B.
C.
D.
E.

Sua formação como arqueólogo.
Publicação de mais um livro.
Descoberta das linhas de Nazca.
Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com
aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:
A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que
eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
D. Se restringe aos fósseis encontrados.
E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p.
70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo
sentimento de:
A.
B.
C.
D.
E.

Certeza
Medo
Desalento
Alegria
União

13- O que eles contemplam?
A.
B.
C.
D.
E.

A seca no solo do lugar.
Uma cidade abandonada.
Uma construção em seu início.
A destruição da casa deles.
As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?
A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada.
E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.
15- A oração

“como a gente estava dizendo no outro dia”:

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior.
B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração
que a sucede.
C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial
final.
E. Mantém o sentido da oração principal.
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – São Princípios fundamentais do Código de Ética do
Assistente Social/1993, EXCETO:
A. Defesa dos direitos humanos e recusa do autoritarismo.
B. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito.
C. Incentivo ao possível pluralismo.
D. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo
de construção de uma nova ordem societária.
E. Articulação com os movimentos de outras categorias
profissionais.
17 – De acordo com LOAS, Art. 4º, a assistência social rege-se
pelos seguintes princípios, EXCETO:
A. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica.
B. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas.
C. 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.
D. Descentralização político-administrativa para os estados,
o distrito federal e os municípios, e comando único das
ações em cada esfera de governo.
E. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos
pelo poder público e dos critérios para sua concessão.
18 – De acordo com a LEI Nº 8.242, de 12 de outubro de 1991,
Art. 2º, compete ao CONANDA, EXCETO:
A. Zelar pela aplicação da política nacional de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente.
B. Avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos
conselhos estaduais e municipais da criança e do adolescente.
C. Acompanhar o reordenamento institucional propondo,
sempre que necessário, modificações nas estruturas públicas e privadas destinadas ao atendimento da criança e
do adolescente.
D. Apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente, com a indicação das
medidas a serem adotadas nos casos de atentados ou violação dos mesmos.
E. Elaborar o seu regimento interno, aprovando-o pelo voto
de, no mínimo, metade de seus membros, nele definindo
a forma de indicação do seu presidente.
19 – Ainda de acordo com o LOAS, Art. 13, compete aos Estados,
EXCETO:
A. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
B. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os
projetos de assistência social em âmbito regional ou local.

C. Atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência.
D. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência
de demanda municipal justifiquem uma rede regional de
serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.
E. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.
20 – As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente
e composição paritária entre governo e sociedade civil, são, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

O Conselho Nacional de Assistência Social.
Os Conselhos Estaduais de Assistência Social.
O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.
Os Conselhos Municipais de Assistência Social.
Os Conselhos Municipais de Saúde e o Educação.

21 – O Conselho Nacional de Saúde - CNS é composto por
quarenta e oito membros titulares, sendo:
A. 70% de representantes de entidades e dos movimentos
sociais de usuários do SUS; e 30% de representantes de
entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade
científica da área de saúde, de representantes do governo, de
entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na
área de saúde.
B. 50% de representantes de entidades e dos movimentos
sociais de usuários do SUS; e 50% de representantes de
entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade
científica da área de saúde, de representantes do governo, de
entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na
área de saúde.
C. 30% de representantes de entidades e dos movimentos
sociais de usuários do SUS; e 70% de representantes de
entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade
científica da área de saúde, de representantes do governo, de
entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na
área de saúde.
D. 80% de representantes de entidades e dos movimentos
sociais de usuários do SUS; e 20% de representantes de
entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade
científica da área de saúde, de representantes do governo, de
entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na
área de saúde.
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E. 60% de representantes do governo federal, estadual e
municipal; e entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS; e 40% de representantes de entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da área
de saúde, de representantes do governo, de entidades de
prestadores de serviços de saúde, do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na área de saúde.
22 – São compromissos do Conselho Nacional de Educação –
CNE, EXCETO:
A. Consolidar a identidade do Conselho Nacional de Educação como Entidade do Governo.
B. Participar do esforço nacional comprometido com a qualidade social da educação brasileira, cujo foco incide na
escola da diversidade.
C. Articular e Integrar num diálogo permanente, as Câmaras
de educação básica e de educação superior, correspondendo às exigências de um Sistema Nacional de Educação que, ultrapasse barreiras burocráticas, mediante prática orgânica e unitária.
D. Consolidar a estrutura e diversificar o funcionamento do
CNE.
E. Instaurar um diálogo efetivo, articulado e solidário, com
todos os sistemas de ensino (em nível federal, estadual e
municipal), em compromisso com a Política Nacional de
Educação, em regime de colaboração e de cooperação.
23 – No Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Do Direito à
Vida e à Saúde, NÃO se inclui:

A. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
B. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas
e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito
do Sistema Único de Saúde.
C. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais
da atenção primária.
D. A parturiente será atendida preferencialmente pelo
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
E. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal,
inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.
24 – Toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada:
A.
B.
C.
D.
E.

Mês
3 meses
6 meses
12 meses
24 meses

25 – Do Estatuto do Idoso, a prevenção e a manutenção da saúde
do idoso serão efetivadas por meio de, EXCETO:
A. Cadastramento da população idosa em base territorial.
B. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
C. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
D. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a
população que dele necessitar e esteja impossibilitada de
se locomover, excluindo-se os idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins
lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural.
E. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.
26 – De acordo com a Lei nº 13.641, de 2018, Art. 24-A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
previstas nesta Lei tem como Pena:
A.
B.
C.
D.
E.

Detenção, de 6 meses a 3 anos.
Detenção, de 3 meses a 2 anos.
Detenção, de 6 meses a 2 anos.
Reclusão, de 6 meses a 2 anos.
Reclusão, de 3 meses a 2 anos.

27 – Cada NASF 1 deverá estar vinculado a:
A. no mínimo 3 e a no máximo 12 Equipes Saúde da Família
e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
B. no mínimo 3 e a no máximo 5 Equipes Saúde da Família
e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
C. no mínimo 3 e a no máximo 8 Equipes Saúde da Família
e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
D. no mínimo 5 e a no máximo 9 Equipes Saúde da Família
e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
E. no mínimo 5 e a no máximo 12 Equipes Saúde da Família
e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
28 – São funções do assistente social no NASF, EXCETO:
A. Realizar ações terapêuticas que colaborem para a diminuição do preconceito e estigmatização com relação ao
transtorno mental e outras patologias.
B. Planejar ações e desenvolver educação permanente.
C. Acolher os usuários e humanizar a atenção.
D. Realizar visitas domiciliares necessárias.
E. Participar dos Conselhos Locais de Saúde.
29 – Serviço Social como práxis profissional onde alguns autores
qualificam a prática do Serviço Social como “práxis social”. Este
pensamento tem sustentação na compreensão de que seu eixo
fundamental desta tese (Sistema que combinava os princípios de
diversos sistemas) parece ser o fio condutor da afirmação e do
desenvolvimento do Serviço Social.
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Esta é a descrição de qual tese do Serviço Social?
A.
B.
C.
D.
E.

Tese do Trabalho (Iamamoto)
Tese do Sincretismo (Netto)
Tese da Correlação de Forças (Faleiros)
Tese da Assistência Social e Proteção Social (Yasbeck)
Tese da Identidade Alienada (Martinelli)

30 – De acordo com a Lei 8080/90 do SUS; Da Gestão Financeira;
Art. 35, para o estabelecimento de valores a serem transferidos a
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas
e projetos, EXCETO:
A. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
B. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período
anterior.
C. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
D. Previsão do plano semestral de investimentos da rede.
E. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para
outras esferas de governo.
31 – O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, Art.
5º São deveres do/a assistente social nas suas relações com os/as
usuários/as, inclui, EXCETO:
A. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da
população usuária nas decisões institucionais.
B. Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas,
respeitando democraticamente as decisões dos/as usuários/as, exceto casos que sejam contrárias aos valores e
às crenças individuais dos/as profissionais, resguardados os princípios deste código.
C. Democratizar as informações e o acesso aos programas
disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos/as usuários/as.
D. Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de que estes possam
usá-los para o fortalecimento dos seus interesses.
E. Informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados obtidos.
32 – São objetivos do Programa Criança Feliz, EXCETO:
A. Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e
do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.
B. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais.
C. Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os
vínculos e o papel das famílias para o desempenho da
função de cuidado, proteção e educação de crianças na
faixa etária de até quatro anos de idade.
D. Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos
de que necessitem.

E. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas
voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância
e suas famílias.
33 – São funções do assistente social no Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS, EXCETO:
A. Elaborar e executar programas de assistência e de apoio
a família, visando seu desenvolvimento e integração na
comunidade.
B. Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais relacionados a família.
C. Prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas necessidades, efetuando
estudos de casos, preparando-os e encaminhando-os às
entidades competentes para atendimento.
D. Manter contato com entidades e órgãos comunitários, obtendo recursos físicos e financeiros com e para a população, encaminhando para atendimento.
E. Participar de equipe multi-profissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento,
implantação e acompanhamento de programas e projetos
relacionados à família.
34 – Caracterizam o surgimento do Serviço Social no Brasil, EXCETO:
A. Início do século XIX: industrialização.
B. Organização do proletariado: lutas por leis sociais que
reconhecessem sua cidadania.
C. Surgem as Ligas Operárias e as Caixas Beneficentes,
com fins assistenciais e cooperativos, que dão origem,
posteriormente, às Sociedades de Resistência e aos Sindicatos.
D. A Igreja Católica passa a intervir na vida social, colaborando com a Revolução Constitucionalista de 1932, organizando o sindicalismo católico e criando os Círculos
Operários.
E. Ano de 1932, em São Paulo: criação do Centro de Estudos de Ação Social (CEAS) e a realização do primeiro
curso de qualificação de agentes da prática social.
35 – As Unidade de Acolhimento (Pública) são unidades que executam serviços especializados de acolhimento e proteção a indivíduos e famílias afastados temporariamente do seu núcleo familiar
e/ou comunitário, bem como que se encontram em situação de
abandono, ameaça ou violação de direitos. Para jovens e adultos
com deficiência tem-se como Unidade Acolhedora:
A.
B.
C.
D.
E.

Abrigo Institucional e Casa Lar.
Abrigo Institucional e Casa de Passagem.
Residência Inclusiva.
República.
República Seletiva.

36 – Quanto ao Serviço Social e a identidade atribuída é INCORRETO afirmar:
A. O Serviço Social se desenvolveu a partir da identidade
atribuída pelo capitalismo e pela Igreja.
B. Despolitizado e desprovido de consciência social.
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C. Sem consciência das contradições inerentes à sociedade
capitalista.
D. A categoria profissional respondia aos interesses da
classe hegemônica e se engajou em um projeto coletivo
de ação profissional.
E. Suas ações profissionais atendiam muito mais aos interesses do capital do que às reinvindicações da classe trabalhadora e visavam à manutenção da ordem social.
37 – São características de conselhos, EXCETO:
A. Mecanismo de Democratização do poder na perspectiva
de estabelecer novas bases de relação Estado-Sociedade
– introdução de novos sujeitos políticos.
B. Inovação na Gestão das Políticas Sociais.
C. Espaço de mesmas opniões, igualdades, e não de contradições de idéias.
D. Finalidade: Estabelecer parâmetros de interesse público
para o governo (os conselhos não governam).
E. Exigências: Democratização das informações e Transparência no processo governamental.
38 – São características gerais do Capitalismo Tardio nas Transformações Societárias, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Produção flexível.
Em grande escala.
Conduzida pela demanda.
Combina trabalho qualificado e desqualificado.
Just in time e o Kaban.

39 – Referem-se aos cuidados paliativos do Serviço Social,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Parâmetros de atuação na saúde/Legislações/Direitos.
Dinâmica Institucional/Instruções de Serviços.
Unidisciplinaridade.
Integralidade.
Ações sócio-educativas.

40 – São os elementos básicos do programa social, EXCETO:
A. A formulação explícita das funções efetivamente consignadas aos órgãos e/ou serviços ligados ao programa, sem
responsabilidades em sua execução.
B. A formulação de objetivos gerais e específicos e a explicitação de sua coerência com as políticas, diretrizes e objetivos do sistema maior, e de sua relação com os demais
programas do mesmo nível.
C. A estratégia e a dinâmica de trabalho a serem adotadas
para a realização do programa.
D. As atividades e os projetos que comporão o programa,
suas interligações, incluindo a apresentação sumária de
objetivos e de ação.
E. Os recursos humanos, físicos e materiais a serem mobilizados para sua realização.
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