PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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•

Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 20 (Vinte) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause
dúvidas, informe, imediatamente ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços
apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de
Identidade.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla
escolha, você receberá um Cartão-Resposta.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente,
com caneta esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta (COM SEU NOME E NÚMERO DE RG),
entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.
Não será permito sair de sala com o caderno de provas, nem com o gabarito
anotado em nenhum local.

BOA SORTE!!!!!

SERVIÇO SOCIAL
1. Tomando por base a Lei Orgânica da Assistência Social, assinale a opção correta.
(A) Os princípios da assistência social incluem a ampla divulgação dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua
concessão.
(B) O benefício de prestação continuada pode ser transferido a dependentes de até vinte e um anos de idade,
em caso de morte do beneficiário.
(C) O Conselho Nacional de Assistência Social deve ser presidido pelo titular do órgão da administração
pública federal coordenador da política de assistência social, enquanto durar sua gestão nesse órgão.
(D) A proteção social básica refere-se a um conjunto de ações direcionadas à proteção de crianças e
adolescentes que vivenciaram situações de violação de direitos.
2. Francisca, com setenta e quatro anos de idade, viúva, com quadro de saúde grave, reside com a filha
Maria, de trinta e oito anos de idade, e com o filho João, de quarenta e dois anos de idade. Frequentemente,
Francisca e Maria vivenciam situações de violência praticadas por João, o qual faz uso abusivamente de
álcool há mais de dez anos. Mãe e filha, cansadas de serem agredidas física e verbalmente, foram à polícia
e fizeram uma denúncia contra João.
Levando em consideração essa situação hipotética, assinale a opção correta com base na Lei Maria da Penha
— Lei n.º 11.340/2006 — e no Estatuto do Idoso — Lei n.º 10.741/2003.
(A) O juiz somente poderá determinar o afastamento de João da residência da mãe após a conclusão do
inquérito policial.
(B) Após o registro da ocorrência, a autoridade policial deve conceder, no prazo de vinte e quatro horas,
medida protetiva de urgência.
(C) Tanto Maria quanto Ana pode entregar a João a intimação para comparecimento deste perante o juiz.
(D) O Ministério Público poderá determinar que João seja incluído em programa oficial de tratamento de
usuários dependentes de drogas lícitas.
3.Em consonância com legislação da área da criança e do adolescente, o acolhimento institucional e o
acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para
reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando
privação de liberdade. Para cumprimento dessa determinação, cabem como procedimentos:
(A) o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar nos casos de negligência, pobreza e
vulnerabilidade da família, desde que garantido aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório
e da ampla defesa.
(B) a expedição de Guia de Acolhimento, pela autoridade judiciária, onde constarão os motivos da retirada
ou da não reintegração do convívio familiar, somente após a reavaliação social que deve ocorrer a cada 6
(seis) meses.
(C) a elaboração do Plano Individual de Atendimento - PIA pela equipe técnica do respectivo programa de
atendimento, que minimamente deverá conter: os resultados da avaliação interdisciplinar; os compromissos
assumidos pelos pais ou responsáveis; as atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o
adolescente acolhido e seus pais ou responsável.
(D) o acolhimento familiar ou institucional pode ocorrer em qualquer município ou comarca, ainda que
distante da residência dos pais ou do responsável, como forma de proteção à criança e ao adolescente e de
respeito ao pleno interesse do Estado.
4. A Lei 12.435 de 06 de julho de 2011 altera a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS nº 8.742/93),
que dispõe sobre a organização da assistência social no Brasil. A incorporação das definições normativojurídicas produzidas nas instâncias da política desde 2004, previstas e reguladas, especialmente, na Política
Nacional de Assistência Social (PNAS/04) e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social – NOB/SUAS/05, expressa um avanço significativo para a garantia do direito à assistência social a
quem dela precisar. Sobre as principais mudanças na LOAS, analise as afirmações a seguir:

I. A implementação da gestão do trabalho e da educação permanente passa a ser um objetivo do Sistema
Único de Assistência Social.
II. Fica mantida a responsabilidade do Conselho Nacional de Assistência Social em conceder o Certificado
de Entidade Beneficente para as entidades e organizações de assistência social, por meio do vínculo SUAS.
III. A União passa a ter responsabilidade de co-financiamento de Benefícios Eventuais, além do apoio às
ações emergenciais já previstas.
IV. São objetivos da assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos.
Está(ão) CORRETA(S) apenas
A) I e IV.
B) I e III.
C) II.
D) III e IV.
5. A Politica Nacional de Assistência Social (PNAS-2004) destaca como concepção de família um
conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou de solidariedade”.
Reconhece ainda que “não existe família enquanto modelo idealizado e sim família resultante de uma
pluralidade e arranjos e rearranjos estabelecidos pelos integrantes da família.” Em relação à concepção de
família, analise as afirmações a seguir:
I. Essa posição que o Estado assume em relação à concepção de família contribui para reforçar os estigmas
e estereótipos sobre as maternidades sem casamentos, as famílias reconstruídas, famílias homoafetivas entre
outras formas de organizações familiares.
II. O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) tem como pressuposto que a família é o núcleo básico
de afetividade e acolhida, convívio e autonomia, sustentabilidade e referência no processo de
desenvolvimento e reconhecimento do cidadão e de outro, que o Estado tem a obrigação de prover proteção
social, respeitada a autonomia dos arranjos familiares.
III. Qualquer forma de atenção e/ou de intervenção no grupo familiar precisa levar em conta sua
singularidade, sua vulnerabilidade no contexto social, além de seus recursos simbólicos e afetivos, bem como
sua disponibilidade para se transformar e dar conta de suas atribuições.
Assinale a alternativa que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).
A) II e III.
B) I.
C) II.
D) I e III.
6. O neoliberalismo constitui uma proposta de gestão estatal que tem sido referência para essa gestão.
Recorrendo aos postulados de Iamamoto (2001), a respeito do neoliberalismo, analise as afirmativas abaixo.
I. O neoliberalismo surgiu nos anos 1940 sendo sua proposta formulada por Hayek em seu livro “O caminho da
Servidão”.
II. O Neoliberalismo, no seu surgimento, foi uma reação contra a política keynesiana e contra a ampliação das
funções reguladoras do Estado na vida social.
III. O Neoliberalismo preconizava a desarticulação do poder dos sindicatos, como condição de possibilitar o
rebaixamento salarial.
IV. A doutrina neoliberal pressupunha tornar possível a ampliação da taxa natural de desemprego e teve como
resultado a ampliação dos postos de trabalho e a elevação dos gastos para a área social.
É correto o que se afirma em:
(A) II e IV, apenas.
(B) IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) III e IV, apenas.

7.

DISPONÍVEL EM: https://pt.slideshare.net/RafaelDionisio/poltica-social-fundamentos-e-histria-35080714
Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir, relativas ao Pacto Keynesiano.
I.
Para Keynes, o Estado – como agente externo em nome do bem comum, não tem legitimidade para intervir
por meio de um conjunto de medidas econômicas e sociais, tendo em vista gerar a demanda efetiva, ou seja,
disponibilizar meios de pagamentos e dar garantias ao investimento, até mesmo contrariando déficit público, para
controlar o volume de moeda disponível e as flutuações da economia.
II.
Segundo Keynes, não é competência do Estado, a partir de sua visão de conjunto, o papel de restabelecer
o equilibrio econômico, por meio de uma política fiscal, creditícia e de gastos, realizando investimentos ou
inversões reais que atuem nos períodos de depressão como estimulo à economia.
III. Ao keynesianismo agregou-se o pacto toyotista – da produção em massa para consumo em massa e dos
acordos coletivos com os trabalhadores do setor monopolista em torno dos ganhos de produtividade do trabalho.
IV. Segundo Keynes, quando há insuficiência da demanda efetiva, isso significa que não existem meios de
pagamentos suficientes em circulação, o que pode levar à crise. Nesse sentido, o Estado deve intervir, evitando
tal insuficiência.
É correto o que se afirma em:
(A) II e IV, apenas.
(B) IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) III e IV, apenas.

8. Anderson (1995) citado por Behring (2006) afirma, ao fazer um balanço do neoliberalismo, que este
surgiu logo após a II Guerra Mundial, como uma reação teórica ao Estado intervencionista e de bem estar,
e que suas premissas estavam elaboradas originalmente no texto de Friedrich Hayek, O caminho da servidão,
publicado em 1944.
Sobre o neoliberalismo, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa CORRETA:
(a). Sob a ótica neoliberal, os benefícios deixam de ser direitos do consumidor para se tornarem direitos
sociais.
(b). As políticas sociais no cenário neoliberal são caracterizadas como paternalistas, geradoras de
desequilíbrio e, de preferência, são acessadas via Estado.
(c). As políticas sociais no cenário neoliberal sofrem uma profunda reorientação política, sendo focalizadas,
desconcentradas e precarizadas.
(d). O Estado Neoliberal é máximo nas suas responsabilidades sociais.
9. Welfare State é definido como “uma particular forma de regulação social que se expressa pela
transformação das relações entre o Estado e a economia, entre o Estado e a sociedade, a um dado momento
do desenvolvimento econômico. Tais transformações se manifestam na emergência de sistemas nacionais
públicos ou estatalmente regulados de educação, saúde, previdência social, integração e substituição de
renda, assistência social e habitação que, a par das políticas de salário e emprego, regulam direta ou
indiretamente o volume, as taxas e os comportamentos do emprego e do salário da economia, afetando,
portanto, o nível de vida da população trabalhadora.” (DRAIBE e AURELIANO, apud VIANNA, 1998, p.
37).
O Estado do Bem-Estar Social, também denominado Welfare State, caracteriza-se:
(a) pelo "enxugamento" da máquina administrativa, busca de estabilidade fiscal e transparência nos gastos

públicos.
(b) pelo denominado "Estado mínimo", com atuação apenas na preservação da propriedade e da segurança.
(c) pela função de fomento da iniciativa privada nas áreas de interesse social, em substituição à atuação
direta do Estado.
(d) pela intervenção direta do Estado no domínio econômico e social, com vistas à produção de bens e
serviços à população.
10.

Disponível em: http://sindservsantos.org.br/interna.php?cd_menu=51 Acesso: 01/11/2018.
A partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O Estado de bem estar social tem por base a igualdade de oportunidades. Se determinados indivíduos ou grupos
são desfavorecidos pelas circunstâncias sociais em que se encontram, o Estado tem a responsabilidade social de
diminuir ou eliminar as desvantagens para criar oportunidades iguais, ou ao menos não tão desiguais.
PORQUE
II. O modelo de “Estado de bem estar social” intervém nas relações sociais para oferecer uma série de serviços,
como seguridade social, saúde, educação, entre outros, assumindo uma certa responsabilidade pelo bem estar social
de seus cidadãos.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
11. A Seguridade Social, segundo o texto constitucional, é um conjunto integrado de ações de

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social (art. 194 da CF). Compete ao Poder Público, nos termos da lei,
organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos e Princípios, EXCETO:
(A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
(B) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
(C) Universalidade e equidade e Integralidade.
(D) Diversidade na base do Financiamento.
12. No planejamento de uma ação profissional inserida numa política pública de saúde, no que se
refere aos benefícios a serem concedidos aos usuários, o que o assistente social deve considerar
prioritariamente?
(A) A universalidade dos direitos.
(B) A parceria entre Estado e sociedade civil.
(C) O poder aquisitivo dos usuários.
(D) Os recursos técnico-institucionais.

13. Acerca do serviço social como profissão, julgue os itens subsequentes:
A) O serviço social emergiu como profissão no estágio neoliberal da sociedade capitalista, quando a questão
social, por seu caráter de classe, demandou do Estado, além de mecanismos de intervenção econômica,
também mecanismos de intervenção política e social.
B) No Brasil, a institucionalização do serviço social como profissão foi provocada pela progressiva
intervenção de entidades religiosas no processo de regulação social, quando as manifestações da questão
social foram alçadas a objeto de políticas sociais.
C) O trabalho do assistente social como profissional, inscrito na divisão sócio técnica do trabalho, insere-se
no processo de mercantilização e valorização do capital.
D) Para a compreensão do significado do serviço social como profissão, é necessário considerá-lo no
processo de reprodução das relações sociais, a partir de sua inserção na sociedade, ultrapassando-se a análise
de profissão em si mesma.
E) O serviço social como profissão enfrenta uma polarização, uma vez que ele participa tanto do processo
de reprodução e preservação do capital quanto das respostas às necessidades de sobrevivência da classe que
vive do trabalho.
Considerando C para CERTO e F para FALSO, marque a alternativa correspondente:
A) F,F,C,C,C
B) C,F,F,F,C
C) F,C,C,C,C
D) F,F,C,C,C
14. No que se refere aos Fundamentos Históricos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, marque a
alternativa incorreta:
A) O serviço social, desde sua gênese, fundamentou-se em concepções pluralistas acerca do exercício
profissional.
B) Apesar de haver conexão entre políticas sociais e o serviço social no Brasil desde 1930, a temática da
política social foi introduzida nas pautas profissionais tardiamente: na década de 50 no cenário internacional
e a partir de 1970 no Brasil.
C) Na década de 30 do século passado, o Estado brasileiro assumiu a questão social como problema de
administração, desenvolvendo políticas e agências de poder estatal em diversos setores.
D) O serviço social foi reconhecido nos estatutos legais e éticos como profissão liberal, no entanto, o
assistente social, na condição de trabalhador assalariado, não dispõe de total autonomia na efetivação do seu
exercício profissional.
15. No que diz respeito à Questão Social e ao Serviço Social na contemporaneidade, é correto afirmar que:

A) Na sociedade capitalista madura, quanto mais se desenvolvem as forças produtivas, mais a produção se
torna social, isto é, mais o trabalho se torna amplamente social, e a apropriação de seus frutos é coletiva.
B) Os movimentos sociais das classes subalternas não expressam o desdobramento sociopolítico das
contradições do sistema capitalista e por isso não causam nenhum impacto na compreensão da questão
social.
C) A atual conjuntura sócio-histórica da sociedade consiste em mero pano de fundo para a discussão do
trabalho profissional do assistente social.
D) A questão social pode ser apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade
capitalista madura, que têm uma raiz comum, a qual inclui a produção social coletiva e a apropriação privada
da riqueza.
16. As manifestações da questão social constituem o objeto da prática profissional dos assistentes sociais.
Segundo Iamamoto & Carvalho (2005:77), “a questão social não é senão as expressões do processo de
formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo
seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da
vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção
mais além da caridade e da repressão”. Do texto, infere-se que a questão social:
A) é fenômeno típico do capitalismo e de suas contradições.
B) constitui fenômeno natural intrínseco a toda ordem social.
C) é um fenômeno anterior ao capitalismo, intrínseco ao desenvolvimento histórico das sociedades.
D) é fenômeno decorrente da dificuldade e incapacidade dos indivíduos de se adaptarem ao desenvolvimento
social.

17. Acerca da formação e do fazer profissional dos assistentes sociais, é correto afirmar:
I – O falso dilema de que na prática a teoria é outra, entre outras questões sustenta-se na idéia de
que para uma conjuntura tão complexa e desafiadora temos que responder de forma imediata,
apoiados em teorias sociais compreendidas enquanto metodologias e procedimentos aplicáveis na
realidade.
II – A separação entre teoria e prática subjacente ao capitalismo, tem fortalecido o discurso da
negação da formação profissional, justificando a precarização do ensino superior, limitando a
prática a uma experiência pessoal dos sujeitos singulares, e a repetibilidade de experiências
enquanto estratégias válidas para situações análogas, sem funcionalidade a atual conjuntura.
III – Faz-se necessário a compreensão pelos assistentes sociais de que a teoria é uma forma de
apropriação do mundo, reproduzindo pela via do pensamento o movimento do real como concreto
pensado. Esta por fim, não produz transformações prático-materiais.
IV – A afirmação de que na prática a teoria é outra, tão largamente “discutida” no âmbito do senso
comum, escamoteia a necessidade de uma teoria para uma profissão interventiva como o serviço
social, apresentando sua inserção nos espaços ocupacionais fragilizada e desqualificada, não
competente às demandas sociais.
a) Apenas a I alternativa está correta;

b) As alternativas II e III estão corretas;
c) As alternativas II, III e IV estão corretas;
d) As alternativas I, III e IV estão corretas.
18. Julgue as afirmativas a seguir:
A instrumentalidade do serviço social consiste numa condição posta ao assistente social de também transitar
de suas percepções profissionais ao fazer propriamente, a partir de sua capacidade de fazer escolhas diante
das alternativas que lhes são postas.
ISTO PORQUE,
Ao serviço social exige-se uma postura contemplativa da realidade, que permita aos seus técnicos manter
sua legitimidade e atualidade no bojo da correlação de forças nos espaços institucionais.
(A) As duas afirmativas estão erradas.
(B) A primeira afirmativa está correta e a segunda lhe complementa.
(C) A primeira afirmativa esta correta.
(D) As duas afirmativas estão corretas.
19. A partir da década de 1950, estruturou-se em países de capitalismo periférico, entre eles o

Brasil, um modelo de desenvolvimento denominado desenvolvimentismo, que marcou
profundamente o modo de funcionamento dessas sociedades. Nesse modelo, o Estado
(A) assume o papel de agente central do processo de industrialização acelerada e de modernização
econômica e social.
(B) realiza investimento em infraestrutura econômica, combinando-o a um esforço de enxugamento
dos gastos públicos.
(C)enfatiza a construção de grandes monopólios e o saneamento da economia para reduzir a inflação
e o déficit público.
(D) promove captação de investimentos privados estrangeiros para realizar investimentos no
mercado financeiro.
20. A flexibilização das relações de trabalho que atingem inclusive os postos de trabalho situados
no âmbito do Estado brasileiro, importante empregador dos assistentes sociais no país, geram como
conseqüência para essa categoria profissional
(A) Retração dos postos de trabalho com melhoria salarial.
(B) Obrigação de permanente qualificação profissional, pois o profissional é chamado a responder a
demandas variadas e mutantes.
(C) Maior liberdade para o profissional que souber se situar e vencer a concorrência.
(D) Novas possibilidades de trabalho, pois poderão ocupar espaços antes destinados a profissionais com
formação técnica diversa.

