Questão

LÍNGUA PORTUGUESA

Conforme informações contidas no texto, “Pesquisa
revela interesse dos jovens brasileiros pela política”,
assinale a alternativa INCORRETA:

Pesquisa revela interesse dos jovens
brasileiros pela política
“Quais são os problemas que mais preocupam
os jovens atualmente?”, “O que os jovens valorizam
no Brasil?” e “Como eles avaliam a importância da
política?” foram algumas perguntas feitas para jovens
brasileiros, entre abril e maio de 2013, portanto, antes
das manifestações que aconteceram em junho no país.
Os resultados gerais da pesquisa Agenda
Juventude Brasil 2013 foram apresentados em Brasília,
no dia 8 de agosto. O estudo sobre perfil e opinião dos
jovens brasileiros de 15 a 29 anos revela haver um
interesse dos jovens pela política. Anna Luiza Salles
Souto, coordenadora da área de Juventudes do
Instituto Pólis e uma das consultoras dessa pesquisa,
diz que um dado que chama a atenção é que 54% dos
entrevistados
consideram
a
política
“muito
importante”. E outros 29% a consideram “mais ou
menos importante”. Apenas 16% consideram a política
“nada importante”.
Quando convidados a apontar duas formas de
atuação que podem ajudar a mudar ou a melhorar as
coisas no Brasil, 45% acreditam que a “participação
em mobilizações de rua e outras ações diretas” seja
uma delas. A esse dado, por si só revelador, se somam
44% de menções à “atuação em coletivos que se
organizam em torno de uma causa” e 35% à “atuação
em conselhos, conferências, audiências e outros
canais de participação desse tipo”. Outros 34%
incluem a atuação via “internet, opinando e cobrando
políticos e governantes” e 30% referem-se à “atuação
em partidos políticos” como forma de ação política
potente para melhorar as coisas no país.
“Num quadro em que é visível o desgaste da
imagem dos parlamentares e em que um dos gritos
dos manifestantes em frente ao Congresso Nacional
foi „vocês não nos representam‟, acho bastante
positivo que 30% dos jovens reconheçam que os
partidos políticos são importantes para a vida
democrática. Na pesquisa, fica claro que quase 1/3 dos
jovens fazem a distinção entre a figura dos políticos,
cujas práticas são no mais das vezes condenáveis, e
os partidos enquanto institucionalidade inerente ao
sistema político democrático”, diz Anna Luiza.
Outro
dado
interessante
refere-se
à
participação em associações, entidades e grupos: 46%
dos jovens já participaram ou participam atualmente
de algum dos coletivos listados pela pesquisa e 39%
manifestaram “nunca ter participado de entidades ou
grupos, mas gostaria de participar”.
“Ou seja, ainda que mais da metade dos
jovens entrevistados mencione nunca ter participado
de organizações e associações, há um potencial
latente de participação entre os jovens. Muita gente
ficou surpresa com a presença dos jovens nas ruas,
nas chamadas jornadas de junho, mas os dados da
pesquisa falam por si. Nunca é demais lembrar a
imagem negativa da juventude brasileira veiculada,
sobretudo, pela imprensa tradicional, que costuma
classificá-la
repetitivamente
como
consumista,
individualista, apática, composta por pessoas „nem aí
com nada‟. Talvez por isso tamanha surpresa”, diz
Anna Luiza.

(A)

O estudo revela que há um interesse dos jovens
brasileiros pela política.

(B)

Na pesquisa, observa-se que quase um terço
dos jovens faz distinção entre a figura dos
políticos.

(C)

A pesquisa apresenta dados sobre a
participação dos jovens em associações,
entidades e grupos.

(D)

Mais da metade dos jovens brasileiros,
participantes da pesquisa, acredita que a
participação em mobilizações de rua é uma
forma de atuação que pode ajudar a mudar ou a
melhorar as coisas no país.
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Sinônimo(s) de “latente” (último parágrafo do texto):
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Oculto, dissimulado.
Visível, percebido.
Publicado.
Esclarecido.
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A palavra “repetitivamente”, empregada ao final do
último parágrafo do texto, classifica-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Artigo.
Adjetivo.
Advérbio de Modo.
Conjunção Aditiva.

04

No trecho, “[...] manifestações que aconteceram em
junho no país”, o verbo em destaque está conjugado
em qual tempo do modo indicativo?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Pretérito Imperfeito.
Pretérito Mais que Perfeito.
Futuro do Pretérito.
Pretérito Perfeito.

05

Assinale a palavra que se encaixa na seguinte regra de
acentuação gráfica “paroxítona terminada em
ditongo”:
(A)
(B)
(C)
(D)

Disponível em: http://www.une.org.br

Cargo: Assistente Social
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Política.
Manifestação.
Conferências.
Democrática.

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06

O uso de “portanto” no primeiro parágrafo pode ser
substituído, sem alternar o sentido da frase, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Questão

Segundo Netto (1997), o contexto contemporâneo é
demarcado por profundas transformações societárias,
cujas raízes remontam a crise capitalista nos anos
1970. Os rebatimentos desta crise podem ser sentidos
entre outros, na família, que ao sofrer os impactos
econômicos, sociais e culturais, advindos deste
contexto, caracterizam-se pelo:

Mas.
Todavia.
No entanto.
Logo.

07

Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à ortografia
das palavras:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Estraordinário.
Publicidade.
Polissemia.
Extremidade.

Questão

(B)
(C)
(D)
Questão
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(B)

Empobrecimento que, aliado ao desemprego, à
precarização do trabalho e às novas
reconfigurações de arranjos familiares, tem
apontado famílias pobres chefiadas por
mulheres como mais vulneráveis.

(C)

Empobrecimento que, aliado aos novos arranjos
familiares, tem sinalizado para maior liberdade
das mulheres, em relação ao mercado de
trabalho e maior responsabilização dos homens
no sustento da casa.

(D)

Empobrecimento que, aliado à crise do
desemprego, tem apontado para maior
dependência das famílias em relação aos
programas de transferência de renda e menor
responsabilidade na inserção no mercado de
trabalho.

Questão
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Segundo Iamammoto (2005), por questão social pode
ser compreendido:

O discurso da pesquisadora Anna Luiza Salles
Souto.
O discurso dos jovens brasileiros.
A resposta que os jovens assinalaram na
pesquisa.
Outro sentido que se quer dar à frase.

(A)

A resultante do embate capital trabalho e suas
expressões na sociedade capitalista.

(B)

A resultante das ações interventivas do poder
público junto às mazelas do capital, entre
outras, a fome, a miséria, a violência.
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(C)

A resultante das pressões da sociedade civil
organizada, tendo, nos espaços públicos,
principal palco de luta e reivindicação de
direitos.

(D)

A resultante da luta da classe operária que,
essencialmente
no
contexto
da
social
democracia no século XIX, conquistou direitos
trabalhistas, como foi a redução da jornada de
trabalho de 14 para 8 horas.

Releia: “Nunca é demais lembrar a imagem negativa da
juventude brasileira veiculada, sobretudo, pela
imprensa tradicional, que costuma classificá-la
repetitivamente como consumista, individualista,
apática, composta por pessoas „nem aí com nada‟”. O
pronome pessoal em destaque substitui:
(A)
(B)
(C)
(D)

Empobrecimento decorrente da crise do modelo
fordista de produção e emergência do modelo
keynesiano, compreendido como nova diretriz
desencadeadora da precarização da força de
trabalho.

Sujeito.
Aposto.
Verbo.
Complemento Nominal.

As aspas utilizadas no segundo parágrafo do texto
evidenciam:
(A)

(A)

08

No segmento, “Anna Luiza Salles Souto, coordenadora
da área de Juventudes do Instituto Pólis e uma das
consultoras dessa pesquisa, diz que um dado que
chama a atenção é que 54% dos entrevistados
consideram a política „muito importante‟”, as vírgulas
intercalam o:
(A)
(B)
(C)
(D)
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Juventude brasileira.
Imprensa tradicional.
Consumista e individualista.
Apática.

Questão
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Sobre a pesquisa em Serviço Social é CORRETO
afirmar:
(A)

Cargo: Assistente Social
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Trata-se de um processo de aprendizagem
desenvolvido durante o período de formação
profissional voltado primordialmente para a
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso(TCC).

(B)

Disciplina inscrita na grade curricular de
formação profissional em nível de graduação e
pós-graduação, essencialmente como requisito
para formação em Serviço Social.

(C)

Processo de formação profissional que, iniciado
na graduação, estende-se como estratégia para
o
desenvolvimento,
aprimoramento
e
qualificação da prática interventiva do assistente
social.

(D)

Vincula-se estritamente a um processo a ser
desenvolvido e aprimorado no decorrer da
prática profissional, tendo como principal
objetivo subsidiar objeto de pesquisa em nível
de pós-graduação.

aeroportos, teve como principal ideal distanciar
o país de epidemias e endemias.
(D)

Questão

Formatou-se como movimento social que, ao ter
como lema pleno emprego e igualdade,
compreendeu a saúde, mediante a presença de
bem estar físico, psíquico e social. A saúde
estaria, assim, vinculada não somente a uma
situação isolada de adoecimento, mas a um
contexto como a ausência e/ou o precário
acesso de emprego e igualdade a ser provida
pelos serviços públicos.

16

O Conselho democrático de direito na saúde, compõese da seguinte formação:
Questão

14

A elaboração de Índices e Indicadores sintéticos, como
norteadores de ações interventivas públicas, tem sido
criticada por autores como Koga (2003), apresentando
como principal argumento:
(A)

(B)

(C)

(D)

Questão

A produção de informações formatada por
índices e indicadores abrangentes, ao mensurar
municípios e estados, embora constate “feitos
governamentais”, são ainda limitados para
sinalizarem demandas a serem respondidas
pelo poder publico.
Trata-se
de
informações
ainda
pouco
acessíveis, considerado a inabilidade de
profissionais do Serviço Social em lidar com
dados numéricos.

(B)

(C)

Paridade entre membros da sociedade civil
(50%) e representantes governamentais (50%).

(B)

Paridade entre usuários da saúde (50%), e
(25%) de profissionais da saúde e 25% de
prestadores de serviços e representantes
governamentais.

(C)

Paridade entre usuários da saúde (25%), de
profissionais da saúde (25%) e prestadores de
serviços de saúde privada (50%).

(D)

Na saúde, a paridade é definida mediante
regulamento interno aos conselhos municipais.

Questão
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A Constituição Federal de 1988 institui entre os
princípios da seguridade social:

Embora importante avanço, tem sido observado
no campo da elaboração de informações,
expressas pelos Índices e Indicadores sociais,
as instituições públicas ainda não os utilizam em
suas ações de planejamento.

(A)

No Brasil, a elaboração de Índices e indicadores
elaborados
por
grandes
organismos
internacionais, como o Programa das Nações
Unidas – PNUD, é ainda bastante limitada para
retratar a realidade e as especificidades da
realidade brasileira.

Princípio da solidariedade – consiste no fato de
toda a sociedade, indistintamente, contribuir
para a seguridade social, independentemente
de se beneficiar de todos os serviços
disponibilizados.

(B)

Princípio da irredutibilidade – pressupõe a
vinculação entre o reajuste dos benefícios da
seguridade social, de acordo com índices
inflacionários.
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(C)

Princípio da uniformidade e equivalência entre
beneficiários urbanos, exceto o rural.

(D)

Princípio da seletividade e distributividade –
orienta a distribuição igualitária reconhecida
como direito constitucional a todo cidadão
brasileiro.

Sobre o movimento da Reforma Sanitária no final de
1980, no Brasil, é CORRETO afirmar:
(A)

(A)

Constituiu importante movimento social, que,
protagonizado por intelectuais e representantes
da sociedade civil organizada, teve como
principal bandeira de luta os princípios que hoje
norteiam o Sistema Único de Saúde.

Questão

A lei Orgânica da Assistência Social, revista pela lei do
SUAS (12.435/2011), apresenta entre suas principais
mudanças:

Configurou-se como importante movimento
social, cuja luta foi resultante de conquistas no
campo da saúde curativa, que destinada aos
trabalhadores urbanos formais, teve como
principal propósito potencializar e modernizar o
desenvolvimento do país.

(A)

Instituiu-se como importante movimento social
higienista que, com foco em práticas
sanitaristas, como a higienização de portos e

Cargo: Assistente Social
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Instituição do Índice de Gestão Descentralizada
do Sistema Único de Assistência Social – IGDSUAS, entendida como medida sinalizadora do
financiamento, habilitação e manutenção dos
municípios nos diferentes níveis de gestão
municipal previsto pela PNAS/2004.

(B)

(C)

(D)

Questão

Instituição do Índice de Gestão Descentralizada
do Sistema Único de Assistência Social – IGD –
SUAS, como medida sinalizadora da qualidade
no acompanhamento de famílias beneficiárias
do PBF.
Mudança de princípios e diretrizes da política de
assistência social, tendo em vista a adequação
de linguagem e práticas inovadoras de gestão
na política de assistência social.
Inovação dos preceitos colocados à vigilância
social que, calcada no monitoramento da
capacidade protetiva de famílias, tem como foco
principal o mensurar de vulnerabilidade da
família e de seus diferentes ciclos geracionais.

Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social.

(B)

Utilizar-se de técnicas qualificadas como são as
práticas terapêuticas, para o desenvolvimento
de trabalho social com famílias no âmbito do
Serviço Social.

(C)

Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e
Cursos de Serviço Social, de graduação e pósgraduação.

(D)

Questão

Condicionada pelas lutas hegemônicas presentes
na sociedade que alargam ou retraem as bases
sociais que sustentam a direção social projetada
pelo assistente social ao seu exercício, permeada
por interesses de classes e grupos sociais.

(B)

Condicionada exclusivamente pelos interesses do
capital que limitam as possibilidades de ação do
profissional, sendo o salário uma forma de
pressão para execução dos interesses do patrão,
não sendo permeada por interesses de classe.

(C)

Condicionada exclusivamente pelos interesses da
classe trabalhadora que com suas lutas
conseguem impulsionar as políticas sociais que
obrigam o assistente social a se colocar em favor
da classe trabalhadora.

(D)

Falsa, pois como o assistente social possui um
aparato legal que sustenta suas ações, sendo
profissional de nível universitário sua autonomia é
total.

19

Segundo a lei que regulamenta a profissão (lei
8.862/1993), são atribuições privativas do Serviço
Social:
(A)

(A)

Questão

Conforme Mioto (2009), as bases do pensamento
crítico dialético no Serviço Social permitem
compreender que as ações profissionais:

Ocupar cargos e funções de direção e
fiscalização da gestão financeira em órgãos e
entidades
representativas
da
categoria
profissional.

(A)

São direcionadas aos indivíduos enquanto objeto
da prática profissional e objetiva o ajustamento
social.

(B)

São determinadas historicamente no sentido da
manutenção das relações existentes e do
empoderamento dos sujeitos sociais.

(C) Estão profundamente condicionadas pelas
relações entre as classes na sociedade
capitalista.
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(D) Estão determinadas pela classe dominante, o que
exige uma postura de neutralidade do profissional.

Sobre o Estatuto do Idoso (lei 10.741/2003), é
CORRETO afirmar:

Questão

(A)

Define a idade de 60 anos ou mais para
beneficiários do Beneficio de Prestação
Continuada-BPC.

(B)

Define a idade mínima de 65 anos para
beneficiários do Beneficio de Prestação
Continuada BPC.

(C)

Define a idade de 60 anos ou mais para
benefícios para idosos como transporte,
descontos em cinema e eventos culturais.

(D)

Questão

33

O Movimento de Reconceituação no serviço social
trouxe inúmeras contribuições para a profissão e para
o que hoje chamamos de Projeto Ético Político do
Serviço Social. Sobre este movimento é CORRETO
afirmar:

Define a idade de 65 anos para benefícios para
idosos como transporte, descontos em cinema e
eventos culturais.

(A)

Ocorreu na Europa e na América Latina e trouxe a
teoria funcionalista para a profissão.

(B)

Ocorreu na América Latina e viabilizou uma
aproximação dos assistentes sociais com a teoria
materialista histórica dialética.

(C) Ocorreu na América Latina e Estados Unidos e
reafirmou a posição do serviço social em defesa
da classe trabalhadora.

21

(D) Ocorreu somente no Brasil e trouxe maior rigor
teórico ao serviço social e pontuou a defesa da
ditadura.

Iamamoto (2009) afirma que há um dilema entre projeto
profissional e estatuto assalariado do assistente
social, sendo que no cotidiano profissional o
assistente social possui uma relativa autonomia. Essa
relativa autonomia é:
Cargo: Assistente Social
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Questão

Segundo Silva (2009), a base teórica do Projeto Ético Político Profissional é:

38

Conforme Netto (1992), no capitalismo monopolista, as
funções políticas do Estado:

(A)

A teoria social crítica, especificamente a tradição
funcionalista.

(A)

Extinguem-se, ou seja, deixam de existir no
âmbito do Estado.

(B)

A teoria social crítica, especificamente a tradição
positivista.

(B)

Ampliam-se e tornam-se as únicas desenvolvidas
pelo Estado.

(C) A teoria social crítica, especificamente a tradição
marxista.

(C) Multiplicam- se e restringem a ação do Estado na
ação política e social.

(D) A teoria social crítica, especificamente a tradição
fenomenológica.

(D) Imbricam-se organicamente com suas funções
econômicas.

Questão
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Questão

Segundo Netto (1996), as transformações societárias,
em curso, após 1970, alteraram a vida em todo o
planeta, no plano político há:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

39

Conforme Netto (1992), o Projeto ético Político do
Serviço Social hegemônico, hoje, vincula-se a um
projeto:

A desqualificação do Estado.
A desqualificação da iniciativa privada.
A valorização do Estado.
A valorização do público.

36

Para Netto (1996), é inteiramente fundado, pois,
considerar que, nos anos oitenta do século XX, sem
prejuízo da existência de perspectivas alternativas e
concorrentes foram os influxos da tradição marxista
que deram o tom ao debate profissional no Serviço
Social. Na mesma direção dos ajustes neoliberais que
incidem no Brasil na entrada dos anos noventa do
século XX, do ponto de vista dos parâmetros teóricos,
o que se destaca na profissão de Serviço Social é:

(A)

Revolucionário,
capitalismo.

(B)

Conservador de defesa do capitalismo.

(C)

Societário que propõe uma sociedade capitalista
justa, fundado na ordem social, tolerante com
desigualdade econômica, mas que exige a
igualdade social.

(D)

Societário que propõe a construção de uma nova
ordem social sem dominação e/ou exploração de
classe, etnia e gênero.

Questão

armado

de

derrubada

do
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Leia as afirmativas, a seguir, sobre o Projeto ético
Político do Serviço Social hoje hegemônico e assinale
a alternativa CORRETA:

(A)

A manutenção e valorização da perspectiva
marxista no campo profissional.

(B)

A emergência da crítica formal às correntes
marxistas no campo profissional.

I-

O Projeto ético Político do Serviço Social
representa a autoimagem da profissão.

(C) A emergência da postura radical de defesa do
marxismo no campo profissional.

II-

O Projeto ético Político do Serviço Social é
uma estrutura dinâmica que responde às
alterações no sistema de necessidades sobre
a qual opera.

III-

O Projeto ético Político do Serviço Social
conseguiu eliminar o pluralismo na profissão.

(A)
(B)
(C)
(D)

As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão incorretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa III está incorreta.

(D) A emergência da crítica a corrente funcionalista e
defesa do marxismo.
Questão
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A abreviação “ABEPSS” se refere à:
(A)

Associação Brasileira de Estudos e Práticas em
Serviço Social.

(B)

Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em
Serviço Social.

(C)

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Serviço Social.

(D)

Associação Brasileira de Ensino e Prevenção em
Serviço Social.

Cargo: Assistente Social
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RASCUNHO

Destaque Aqui

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
Concurso Público Prefeitura do Município de Iguaraçú
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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