PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

ASSISTENTE SOCIAL

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

¿?

Leia o trecho da crônica “Hobbies” de Luis Fernando
Veríssimo para responder às questões 04 e 05.

01
Com as alterações climáticas mundiais que tem sido
apontadas por diversos canais de comunicação (em
especial o aquecimento global), a Ecologia tomou
proeminência, como disciplina ligada à Biologia. Sobre
estes conceitos, assinale a alternativa errada:
(A)

Alteração climática diz respeito a mudanças de
temperatura, precipitação, nebulosidade e outros
fenômenos climáticos em relação às médias
históricas que tem sido registradas.

(B)

Ecologia é a ciência que estuda as relações dos
seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou
inorgânico no qual vivem.

(C)

Por ser muito específica, não se pode considerar
que a Ecologia estude e discuta as relações
recíprocas entre o homem e o seu meio moral, social
e econômico.

(D)

Alteração climática (ou mudança climática) refere-se
à variação do clima em escala global ou dos climas
regionais da Terra ao longo do tempo.

02
A pintura é uma das mais belas formas da Arte se
expressar, podendo comunicar emoções, sentimentos ou
até mesmo fatos históricos relacionadas à época em que
foi concebida. Muitos pintores brasileiros ficaram
famosos não só em nossos país mas também no
estrangeiro. Abaixo temos, em quatro alternativas, quatro
obras plásticas muito conhecidas, antecedendo o nome
de pintores igualmente célebres. Assinale a alternativa
cuja obra nomeada não pertence ao artista apontado, e
sim a outro pintor famoso.
(A)

Abaporu – Tarsila do Amaral.

(B)

Baile Popular – Di Cavalcanti.

(C)

Operários – Anita Malfatti.

(D)

Criança Morta – Cândido Portinari.

03
Barack Obama, que serviu como 44º Presidente dos
Estados Unidos, pode ser considerado o mais popular
entre os políticos democratas americanos e um dos mais
admirados do mundo. Assinale abaixo a alternativa que
contém incorreção sobrea biografia este importante
personagem do cenário mundial:
(A)

Depois de deixar a Presidência Obama tem
realizado palestras e debates pelo mundo, cobrando
cachês de até 400 mil dólares, o salário anual do
Presidente dos Estados Unidos.

(B)

Barack Obama foi Presidente de 2009 a 2017.

(C)

Obama foi o terceiro afro-descendente a ocupar o
cargo de Presidente da nação mais poderosa do
planeta.

(D)

Este advogado, nascido em 1961 no Havaí, é
casado com a também advogada Michelle Obama.

A maior coleção particular de pizzas do mundo
pertence ao jurista Domenico Corolário, de São Paulo,
que desenvolveu um método para preservá-las,
semelhante, segundo ele, ao embalsamamento. O doutor
Corolário começou com uma de mussarela (sic) e molho
de tomate simples, tamanho médio, para viagem. Levou
para casa, esqueceu-se de comê-la e duas semanas mais
tarde encantou-se com aquela coisa redonda, colorida e
incomível e teve a ideia da coleção. Hoje viaja sempre
que pode à procura de pizzas diferentes e tem
correspondentes em todo o mundo, que lhe enviam
espécimens novos. Quais são seus exemplares mais
raros?
- Bem, tenho uma pizza de bacalhau, páprica e
creme de leite. Esta aqui de creme de abacate, anchovas,
azeitona, rodelas de tomate e caramelo. Esta de mamão,
bacon e... Mas você está ficando verde!
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Novas comédias da vida privada, Porto Alegre, L&PM,
1996, p.325.

04
Os referentes dos termos em destaque no texto são,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

São Paulo, pizzas, Domenico Corolário, casa.
Domenico Corolário, pizzas, método, uma de
mussarela e molho de tomate.
São Paulo, pizzas, método, casa.
Domenico Corolário, pizzas, Domenico Corolário,
uma de mussarela e molho de tomate.

05
A palavra incomível pode ser substituída, sem prejuízo
de sentido no texto, por:
(A)
Intragável.
(B)
Impassível.
(C)
Indigerível.
(D)
Insaciável.

Para responder a questão 06, leia o seguinte poema de
Carlos Drummond de Andrade:
Oficina Irritada
Eu quero compor um soneto duro
como poeta algum ousara escrever.
Eu quero pintar um soneto escuro,
seco, abafado, difícil de ler.
Quero que meu soneto, no futuro,
não desperte em ninguém nenhum prazer.
E que, no seu maligno ar imaturo,
ao mesmo tempo saiba ser, não ser.
Esse meu verbo antipático e impuro
há de pungir, há de fazer sofrer,
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Considere as
propaganda:

tendão de Vênus sob o pedicuro.
Ninguém o lembrará: tiro no muro,
cão mijando no caos, enquanto Arcturo,
claro enigma, se deixa surpreender.
(Carlos Drummond de Andrade. Claro Enigma. Nova Aguilar, 1988.)

06
O poeta usa o pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
numa das estrofes, para
(A)

marcar o poema que gostaria de compor no
momento em que enunciava tal desejo.
denotar a suposição do eu-lírico entre o ser e o não
ser.
explicitar uma ousadia até então nunca escrita.
postergar a lembrança do poema para um tempo
futuro.

(B)
(C)
(D)

Leia a seguinte manchete, publicada no site 1News em
18/12/2018, para responder às questões 07 e 08.

seguintes afirmações

a

respeito da

I-

“Ela” faz referência a “mãe”, articulando o
texto com a imagem da publicidade.

II -

O pronome “que”, no texto,
respectivamente, “Ela” e “você”.

III -

O uso da conjunção “mas” reforça “precisava”
em contraposição a “não precisava”.

IV -

A locução “vai dizer” poderia ser substituída,
sem prejuízo de sentido, por “diria”.

retoma,

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
II e III.
III e IV.
I e IV.

Texto para as questões 10 e 11

“Luto na música: perda de Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil”

SE TIVER UMA GUERRA
NUCLEAR, A VIDA DAS
BARATAS VAI FICAR
DIFÍCIL!

BARATAS NÃO
RESISTEM À
RADIAÇÃO?

07
A ambiguidade da manchete ocorre, sintaticamente, pois:
(A)

Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto indireto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adnominal
complemento nominal de perda.
Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto direto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adverbial
oração ou complemento nominal de perda.

(B)
(C)
(D)

de
SIM !

ou
MAS QUEM

de

VAI PRODUZIR
O LIXO ?

da

08
Assinale a alternativa que desfaz a ambiguidade do texto.
(A)

Brasil fica comovido com a perda de Roberto Carlos
perto do natal.
Luto na música: perda do Roberto Carlos perto de
natal comove o Brasil.
Perda sofrida por Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil.
Brasil se comove perto do natal pela perda de
Roberto Carlos.

(B)
(C)
(D)

09

FONTE: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/139554811157/por-fernandogonsales

10
Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do
texto do segundo quadro adequada à norma culta da
língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Baratas não suportam a raios radioativos?
Baratas não suportam à radiação?
Baratas não suportam à raios radioativos?
Baratas não suportam a radiação?

11
Considere as seguintes afirmativas sobre a tira de
Fernando Gonsales:

FONTE: https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/marcca-cria-campanhapublicitaria-de-dia-das-maes-para-fcdlsc
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I-

A conjunção se estabelece uma relação de
condição entre a guerra nuclear e a piora de
vida para as baratas.

II -

Difícil é objeto direto de vai ficar e indica o
estado de vida das baratas após a guerra.

III -

A conjunção mas introduz uma consequência
que a falta de lixo trará à vida das baratas.
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No último quadro, quem é sujeito da oração
que tem o lixo como objeto direto.

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
III e IV.
I e IV.
II e III.

MATEMÁTICA

¿?

12
Observe a proposição abaixo e responda.
Y não é um número primo.

ÁREA PARA RASCUNHO

Qual proposição é logicamente equivalente?
(A)
(B)
(C)
(D)

X não é um número par.
X é um número ímpar e Y é um número par.
Se Y é maior que um, então Y é um número par.
Y é um número ímpar.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões 13 e
14.
Em uma cidade turística, há um teleférico que conecta a
praça central da cidade a um mirante. A cabine teleférica
realiza seu trajeto guiada por um trilho de 1225 metros de
extensão, deslocando-se a uma velocidade média de 6
metros por segundos. Medido horizontalmente, sempre
em relação à mesma altitude de partida, o deslocamento
totaliza 980 metros.
13
Qual é, aproximadamente, o tempo total da viagem?
(A)
(B)
(C)
(D)

2 minutos e 20 segundos
3 minutos e 40 segundos
4 minutos e 15 segundos
6 minutos e 30 segundos

ÁREA PARA RASCUNHO

14
Qual a altitude total percorrida do ponto de partida ao
ponto de chegada?
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

1245 metros
980 metros
735 metros
540 metros
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15
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e
nas leis. Considerando este fato, com base no Estatuto
da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que:
(A)
Crença e culto religioso, opinião e expressão,
constituem o direito à dignidade.
(B)
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem,
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais.
(C)
É dever de todos velar pela liberdade da criança e
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.
(D)
O direito ao respeito consiste em zelar pela
participação da vida familiar e comunitária, sem
discriminação e participar da vida política, na forma
da lei.
16
De acordo com o SUAS, considere a alternativa que
descreve, corretamente, a segurança de acolhida:
(A)
Provida por meio da oferta pública de espaços e
serviços para a realização da proteção social básica
e especial.
(B)
Operada por meio da concessão de auxílios
financeiros e da concessão de benefícios
continuados, nos termos da lei, para cidadãos não
incluídos no sistema contributivo de proteção social,
que apresentem vulnerabilidades decorrentes do
ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida
independente e para o trabalho.
(C)
Exige a oferta pública de rede continuada de
serviços que garantam oportunidades e ação
profissional para a construção, restauração e o
fortalecimento de laços de pertencimento, de
natureza geracional, intergeracional, familiar, de
vizinhança e interesses comuns e societários.
(D)
Quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de
auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter
transitório, denominados de benefícios eventuais
para as famílias, seus membros e indivíduos.
17
São Serviços de Proteção Social Básica, exceto:
(A)
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família – PAIF.
(B)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.
(C)
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua.
(D)
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para
pessoas com deficiência e idosas.

IPEFAE
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18
Analise os excertos:
I-

Serviço
de
Proteção
e
Atendimento
Especializado a Famílias Indivíduos – PAEFI.

II -

Serviço de proteção em situações
calamidades públicas e de emergências.

III -

Serviço
de
Acolhedora.

IV -

Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas
Famílias.

Acolhimento

em

de

Família

São serviços de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade os apresentados em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I e IV, apenas.

19
Com base, no item IV, dos princípios fundamentais do
Código de Ética do/da Assistente Social, temos, a defesa
do aprofundamento da democracia, enquanto:
(A)
universalidade de acesso aos bens e serviços
relativos aos programas e políticas sociais, bem
como sua gestão democrática.
(B)
socialização da participação política e da riqueza,
socialmente, produzida.
(C)
cidadania, considerada tarefa primordial de toda
sociedade.
(D)
valor ético central e das demandas políticas a ela
inerentes.
20
O item X, dos princípios fundamentais, do Código de
Ética do/da Assistente Social, traz compromissos, na
perspectiva das competências profissionais, sendo eles:
(A)
Compromisso com construção de uma nova ordem
societária, sem dominação, exploração de classe,
etnia e gênero.
(B)
Compromisso com a qualidade dos serviços
prestados à população e com o aprimoramento
intelectual.
(C)
Compromisso com os movimentos de outras
categorias profissionais que partilhem dos princípios
deste Código.
(D)
Compromisso com pluralismo, através do respeito às
correntes profissionais democráticas existentes e
suas expressões teóricas.
21
A segurança da vivência familiar ou a segurança do
convívio é uma das necessidades a ser preenchida pela
política de assistência social. Isto supõe a não aceitação
de situações de reclusão, de situações de perda das
relações.
É
próprio
da
natureza
humana, o
comportamento gregário. É na relação que o ser cria sua
identidade e reconhece a sua subjetividade. A dimensão
societária da vida desenvolve:
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violência familiar ou social, drogadição, alcoolismo,
desemprego prolongado e criminalidade.
provisão de necessidades humanas que começa
com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao
abrigo, próprios à vida humana, em sociedade.
potencialidades,
subjetividades
coletivas,
construções culturais, políticas e, sobretudo, os
processos civilizatórios.
condições básicas para sua reprodução social, em
padrão digno e cidadão.

(A)

22
Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II,
seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência
Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos,
exceto:
(A)
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.
(B)
Igualdade de direitos, no acesso ao atendimento,
sem
discriminação
de
qualquer
natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas e
rurais.
(C)
Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.
(D)
Descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a
coordenação e execução dos respectivos programas
às esferas estadual e municipal, bem como a
entidades beneficentes e de assistência social,
garantindo o comando único das ações em cada
esfera de governo, respeitando-se as diferenças e
as características socioterritoriais locais.

25

(B)

(C)

(D)

23
Considerando o contexto histórico, assinale a alternativa
cujo conteúdo apresenta corretamente a concepção
constitucional da assistência social:
(A)
A Assistência Social, é política de desenvolvimento
partidário, que deve permanecer vinculada
exclusivamente a cada frente de governo que a
formula, de forma a configurar-se como direito do
cidadão e dever do Estado.
(B)
A Assistência Social, é a forma pela qual o governo
promove o assistencialismo às famílias carentes
cadastrados no Sistema Único de Saúde, uma vez
que somente tais usuários têm direito à assistência
social.
(C)
A Assistência Social, é uma política pública que
deve atender a todos que dela necessitar,
configurando-se, desta forma, como direito do
cidadão e dever do Estado.
(D)
A Assistência Social, é política de desenvolvimento
partidário, que deve atender a todos que dela
necessitar, configurando-se, desta forma, como
direito de cidadão e dever do Estado.
24
São fatores que configuram situações de risco e
vulnerabilidade social, exceto:

IPEFAE

(B)

(C)

(D)

A ausência ou precariedade de renda; o
desemprego e o trabalho informal e inseguro;
O acesso frágil ou inexistente aos serviços sociais
públicos; a perda ou fragilização de vínculos de
pertencimento e de relações sócio familiares;
As mais diversas discriminações e preconceitos a
que estão sujeitos indivíduos, famílias, coletividades,
grupos e classes sociais.
O altruísmo, a participação privada em política
públicas, o emprego formal.

A defesa dos direitos socioassistenciais consubstancia a
efetiva possibilidade de conhecimento e acesso dos
usuários aos seus direitos e à sua fruição. Quanto aos
direitos à proteção social, assinale a alternativa que se
refere às políticas transversais:
(A)
Previdência Urbana
(B)
Saúde
(C)
Educação básica
(D)
Minorias e Direitos humanos
26
A interdisciplinaridade ocorre quando duas ou mais
disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar o
conhecimento e levar dinâmica e efetividade prática à
consecução
de
certos
objetivos.
Quanto
à
interdisciplinaridade no campo da assistência social,
assinale a alternativa correta:
(A)
O Serviço Social abarca em sua formação a
interlocução com diversas disciplinas tais como
Antropologia, Ciência Política, Filosofia, Sociologia,
Psicologia, Direito, dentre outras.
(B)
O Serviço Social tem uma teoria própria, porém, não
busca explicar e/ou responder as demandas
pertinentes a sua área, baseado em outras teorias.
(C)
O serviço social é uma profissão que se constrói e
reconstrói historicamente acompanhando a dinâmica
social, por isso não se ressignifica a cada espaço
sócio ocupacional por ele ocupado.
(D)
O Serviço Social tem como um dos princípios
fundamentais, a individualização científica, pautando
suas teorias nas ideias concebidas pela unicidade
científica.
27
A garantia de prioridade estabelecida pelo ECA à criança
e ao adolescente compreende:
(A)
Primazia de receber proteção e socorro
exclusivamente nas circunstâncias estabelecidas
pelo ente público como sendo de emergência.
(B)
Precedência de atendimento nos serviços públicos
ou de relevância pública.
(C)
Preterição na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
(D)
Destinação desfavorecida de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
28
Considerando princípios os organizativos do SUAS,
assinale a alternativa cujo conteúdo se refere ao
princípio da integralidade da proteção social:
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(A)
(B)

(C)

(D)
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A assistência social deve ser prestada sem
exigência de contribuição ou contrapartida.
As provisões devem ser ofertadas em sua
completude, por meio de conjunto articulado de
serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais.
Deve haver integração e articulação da rede
socioassistencial com as demais políticas e órgãos
setoriais.
Deve haver respeito às diversidades regionais,
culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais,
priorizando aqueles que estiverem em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social.

29
Proteção social é a garantia de inclusão a todos os
cidadãos que se encontram em situação de
vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os
na rede de Proteção Social local. A proteção social pode
ser básica ou especial. Assinale a alternativa que
apresenta um exemplo de proteção social especial de
alta complexidade:
(A)
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias Indivíduos – PAEFI.
(B)
Serviço Especializado de Abordagem Social.
(C)
Serviço de proteção social a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços
à Comunidade (PSC).
(D)
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

ÁREA PARA RASCUNHO

30
O serviço de proteção e atendimento especializado a
famílias e indivíduos, consiste em oferecer apoio,
orientação e acompanhamento a famílias com um ou
mais de seus membros em situação de ameaça ou
violação de direitos. Considerando a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais, assinale a alternativa que
apresenta corretamente um objetivo do PAEFI:
(A)
Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com
deficiência.
(B)
Identificar situações de dependência.
(C)
Contribuir para o fortalecimento da família no
desempenho de sua função protetiva.
(D)
Colaborar com redes inclusivas no território.

___________
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