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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Esta prova contem 25 (vinte e cinco) questões. Confira-o.
2. A prova terá duração máxima de 3 horas, com início às 9horas e encerramento às 12
horas.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas,
usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas por erro do
candidato.
5. Esta prova deverá ser devolvida ao fiscal da sala, juntamente com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha desta página, denominada
RASCUNHO e a mesma poderá ser destacada e levada pelo candidato.
7. O gabarito e as questões da prova estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/, bem como disponibilizados no Quadro
de Avisos disposto no setor de RH, na sede da Prefeitura Municipal de Alvorada de
Minas, a partir das 17 horas do dia 08 de abril de 2019.
8. Preencha corretamente com o seu nome e número de Carteira de Identidade no
espaço indicado pelo fiscal da sala, tanto na folha de questões, quanto na folha de
respostas.

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO LHE DESEJA UMA BOA PROVA!
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Preconceito à velhice
Hoje, custa assumir a velhice. A mercantilização da aparência humana
descobriu o elixir da eterna juventude. Fortunas são movimentadas para prolongar a
nossa juventude ou, pelo menos, a ilusão de que ela é perene: cirurgias plásticas,
academias de malhação, pílulas energéticas, bebidas revitalizadoras, alimentos
dietéticos etc.
Assim, a velhice ganha, aos poucos, o estigma da vergonha, como se as rugas
fossem cicatrizes socialmente inadmissíveis, os cabelos brancos, sinais de
degradação, a aposentadoria, ociosidade vergonhosa, as limitações próprias da
idade, incompetência.
Fiquei chocado quando, em Estocolmo, uma amiga, assistente social, me
contou que trabalhava num asilo, uma espécie de apart-hospital, onde as famílias
depositavam seus idosos. Não há exagero no verbo. A função de minha amiga era
visitar os aniversariantes, já que, em geral, suas famílias jamais apareciam e nem
sequer telefonavam. [...]
Algumas universidades facultam a eles o livre acesso a seus cursos, sem
exigência de vestibular e frequência regular. Também empresas têm dado
preferência a idosos na ocupação de certos cargos. No entanto, falta muito para que
os nossos idosos sintam-se de fato valorizados, respeitados e, sobretudo, venerados,
como ocorre nas aldeias indígenas. Ali, quando morre um velho, é toda uma
biblioteca que desaparece. Pois é através da memória que a história é registrada e
transmitida, embalada numa sabedoria que o nosso academicismo cartesiano custa a
apreender. Bons tempos aqueles em que, em Minas, pedíamos a bênção dos mais
velhos. E tínhamos todo o tempo do mundo para ouvir suas experiências e
ensinamentos. Como a minha avó Zina que, aos 90 anos, narrava sua mocidade em
Ouro Preto com um brilho adolescente nos olhos.
(SCLIAR, Moacyr. Do jeito que nós vivemos – Belo Horizonte: Frei Betto (fragmento).
Disponível em: http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp ?lang=PT&cod=6169.)
Considere o texto “Preconceito à velhice” para responder as questões de 01 a 05.
QUESTÃO 1:
De acordo com as informações e ideias do autor:
a) A característica de consumismo da sociedade é vista como um dos fatores que
possibilitam a prática do preconceito à velhice.
b) O preconceito à velhice faz parte de um inevitável processo vivido pela sociedade
atual que precisa de ser por ela compreendido.
c) Apenas as marcas físicas do envelhecimento são suficientes e responsáveis pela
ocorrência de preconceito em relação aos idosos.
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d) Indústrias movimentam, atualmente, grandes fortunas com o objetivo de promover
uma necessidade básica da sociedade em relação à longevidade.
QUESTÃO 02
Considerando a relação de regência existente entre os termos do título do texto, assinale, a
seguir, a opção de reescrita cuja correção gramatical e sentido foram preservados.
a) Preconceito para a velhice.
b) Preconceito sobre a velhice.
c) Preconceito contra a velhice.
d) Preconceito acerca da velhice.
QUESTÃO 03
A forma verbal empregada em “[...] como se as rugas fossem cicatrizes socialmente
inadmissíveis [...]” apresenta-se no mesmo tempo e modo verbal em:
a) Em breve estarei em sua casa em companhia de toda a família.
b) Que haja paz entre os povos acima dos interesses particulares.
c) Éramos, em outros tempos, envoltos em pensamentos confusos.
d) Tivessem compromisso com o trabalho, tal situação se converteria.

QUESTÃO 04
Ao citar o hábito dos indígenas em relação aos idosos, é empregada uma metáfora que:
a) Valoriza o saber indígena em relação aos outros povos.
b) Expressa, com exagero proposital, o valor da cultura indígena.
c) Particulariza um tipo de saber desvinculando-o dos outros saberes.
d) Demonstra uma analogia que permite reconhecer a importância de um saber.
QUESTÃO 05
Acerca da construção do terceiro parágrafo do texto, está correta a afirmação:
a) Através do terceiro parágrafo, o enunciador confere ao texto uma possível defesa em
relação a argumentos contrários ao ponto de vista por ele assumido.
b) O enunciador introduz um recurso de argumentação apresentando, anteriormente, um
posicionamento pessoal acerca do exemplo a seguir.
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c) Com a metáfora de que na situação apresentada ocorre um verdadeiro “depósito” de
idosos, o enunciador declara possíveis causas do preconceito referido no texto.
d) O uso da primeira pessoa no singular para introduzir o parágrafo terceiro demonstra o
emprego de uma estratégia inadequada quanto ao uso formal da língua, mas aceita com
o objetivo de conferir ênfase à informação apresentada.
QUESTÃO 6
Encontram-se respeitadas as normas de concordância em:

a) Cada um dos que se deparam com os problemas produzidos pelas novas
tecnologias acabam desenvolvendo problemas de convivência.
b) Caminhar a esmo é visto por muitos intelectuais como um modo de protestar
contra a lógica dominante, uma vez que se distancia de fins utilitaristas.
c) O excesso de ruídos nas grandes cidades terminam por prejudicar a
capacidade de concentração das pessoas.
d) Consideram-se o silêncio uma das formas de protesto atuais, uma vez que se
projeta contra os hábitos de consumo da sociedade.

QUESTÃO 7
Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal:
a) Fomos nós quem pagou a conta.
b) Bebida ou fumo prejudica a saúde.
c) Nem Brasil nem Argentina venceu a Copa de 2006.
d) Na fase final, França ou Itália seriam o campeão.
QUESTÃO 8
Entre os adjetivos abaixo, aquele que é classificado como de relação, não sofrendo
modificação de grau é:
a) Artista famoso.
b) Bolsa cara.
c) Roupa importada.
d) Desempenho admirável.
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QUESTÃO 9

Conforme o Novo Acordo Ortográfico assinado em 1990, obrigatório no Brasil a
partir de 2016, pode-se afirmar em relação à ausência do acento circunflexo no
verbo - ter, em destaque na oração: "A cerveja tem uma nova função, segundo
pesquisa.". O verbo está sem acento circunflexo, pois obedece a regra apresentada
na alternativa:
a) O uso é facultativo.
b) Não há necessidade de acento, já que tem um artigo que antecede o verbo.
c) O acento só é necessário para fazer a distinção entre a 3ª pessoa do singular do
presente do indicativo e terceira pessoa do plural do presente do indicativo
dos verbos -ter e -vir..
d) O acento só poderá ser usado para distinguir a 3ª pessoa do plural do presente
do indicativo do verbo -vir.

QUESTÃO 10

“Mas valores como este não são bem desenvolvidos nas escolas do Brasil, / indica
um relatório divulgado ontem com dados do Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes (PISA)”.
O conectivo que substituiria adequadamente, no contexto, a barra transversal
inserida no segmento do texto 4 é:
a) Pois.
b) Mas também.
c) Conforme.
d) Todavia.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Carina está entrevistando Francisco, um usuário que informa que seu filho é
portador do HIV. À medida que a entrevista evolui, Carina percebe que Francisco
está com dificuldade para explicitar alguma coisa. Ela decide, então, fazer uso de
uma técnica de entrevista por meio da qual o entrevistador procura investigar áreas
da vida do entrevistado que requerem um exame mais acurado, pois podem se
referir a questões de foro íntimo, mas necessárias para esclarecer a situação
apresentada. Carina utiliza a técnica de:
a) Acolhimento.
b) Questionamento
c) Clarificação.
d) Exploração.

12. A etapa da pesquisa, na qual as informações coletadas são interpretadas para

conhecer tendências e associações, é chamada de:
a) Justificativa.
b) Metodologia.
c) Objetivo específico.
d) Análise dos dados.

13. No que se refere ao Serviço Social, a década de 1980 se caracteriza pela negação
do conservadorismo profissional e por um movimento de explicitação da dimensão
política da profissão. No âmbito profissional, a perspectiva que marca esse período
denomina-se como:
a) Fenomenológica.
b) Intenção de Ruptura do Serviço Social.
c) Modernizadora.
d) Reatualização do Conservadorismo.
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14. Assim como os indicadores de resultados, a avaliação de um projeto social é um
processo amplo que contém diversas características, conforme descreveu Luis
Stephanou. Dentre as opções abaixo a que é uma característica da avaliação de um
projeto social é:
a) As avaliações do projeto devem ser contínuas, ou seja, realizadas ao longo do
desenvolvimento do trabalho.
b) A avaliação é um processo muito importante em um projeto social, por isso
deve ser realizado separadamente da realização do trabalho.
c) A avaliação sempre deve ser inserida no cronograma do projeto como a última
fase a ser realizada, após o término do projeto.
d) A avaliação deve seguir a padronização proposta pelo Governo, fazendo com
que seu resultado o qualifique como oficial.

15. No trabalho interdisciplinar com outras categorias profissionais, o assistente
social:
a) Pode integrar comissões interdisciplinares de ética em seu local de trabalho.
b) Desenvolve o relatório contendo a sua opinião técnica em conjunto com
profissionais de outras áreas.
c) Tem sua identidade, competência e particularidade profissionais diluídas em
nome de um objetivo comum.
d) Contribui para a verticalização das relações de poder entre os campos
profissionais implicados no trabalho.

16. No âmbito das práticas do serviço social, o parecer social:
a) Expressa o posicionamento do assistente social quanto a um objeto de estudo,
podendo ser parte final de um laudo ou realizado em razão de determinação
judicial.
b) Deve ser encaminhado ao setor solicitante acompanhado de estudo
socioeconômico.
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c) Pode ser realizado por profissional de outra categoria, desde que
supervisionado por um assistente social.
d) Deve omitir a identificação dos sujeitos envolvidos na situação, de modo a
preservar o sigilo e a identidade deles.

17. O debate contemporâneo sobre o Serviço Social tem destacado a importância de se
reconhecer um conjunto de mediações necessárias à compreensão do exercício profissional
frente à diversidade dos espaços ocupacionais em que os assistentes sociais se inscrevem.
Dentre essas mediações uma, em particular, tem sido abordada ora como terreno da
atuação profissional, ora como integrante dos meios que integram o fazer profissional.
Assinale a alternativa que a indica.
a) Questão social.
b) Instituições sociais.
c) Políticas sociais.
d) Programas sociais.

18. A implementação de uma sistemática de acompanhamento da situação familiar,
iniciada imediatamente após o acolhimento, é fundamental, pois, com o passar do
tempo, tanto as possibilidades de reintegração familiar, quanto de adoção podem
tornar-se mais difíceis. Sobre as técnicas que podem ser utilizadas no
acompanhamento das famílias, analise os itens a seguir.
I. Estudo de caso.
II. Grupo multifamiliar.
III. Padronização dos processos interventivos.
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

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

19. O afastamento do convívio familiar é uma excepcionalidade aplicada em
situações de grave risco a integridade física e psíquica da criança ou adolescente.
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Em razão de sua excepcionalidade, antes de sua execução deve ser assegurado à
família:
a) O emprego e renda para manutenção das despesas.
b) O acesso às políticas públicas.
c) A integridade psíquica da família.
d) Acolhida para escuta da situação de risco.
20. No campo sociojurídico, assim como em outras áreas de intervenção, o
Assistente Social, ao atender indivíduos e famílias, faz uso do estudo social, que
tem por finalidade:
a) Avaliar a situação socioeconômica dos destinatários dos serviços de plantão
social para a concessão ou não de benefícios socioassistenciais. Na área
sociojurídica as demandas estão alocadas principalmente no benefício de
prestação continuada.
b) Construir, em conjunto com os profissionais da equipe, a história de vida do
usuário que está em atendimento, partindo sempre da visão dos demais
assistentes sociais que já atenderam esse cidadão.
c) Estabelecer um elo entre a família atendida e o profissional, sendo
considerado um instrumento fundamental para o estudo de caso. Todo estudo
social deve conter dados referentes à situação socioeconômica de cada um dos
membros da família, considerando família aquela formalmente constituída.
d) Conhecer e analisar a realidade social pautada numa linha explicativa que
permita a compreensão crítica das expressões da questão social, sobretudo
seus aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, além de considerar as
desproteções sociais e violações de direitos.

21. A proteção social brasileira possui, entre seus vários modelos, um de caráter
não contributivo. Assinale a opção que apresenta uma característica desse modelo.
a) O apoio psicossocial aos socialmente vulneráveis.
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b) O caráter federalista.
c) A redução das sequelas do capitalismo.
d) A determinação de grupos marginalizados.

22. A reestruturação produtiva alterou substantivamente os determinantes de
saúde-doença dos trabalhadores. No Brasil, vários estudos indicam que essas
alterações estão vinculadas a três grandes fontes estruturais, sendo uma delas:
a) A ausência de qualificação profissional da maioria dos trabalhadores.
b) O descumprimento das normas de biossegurança e a ocorrência de acidentes.
c) A degradação dos ambientes de trabalho e a insalubridade instalada.
d) O atraso nas tecnologias de produção e seu processo de modernização.

23. Segundo Evaldo Vieira (2004), a política social expressa e carrega encargos do
Estado materializados em serviços e atividades de natureza pública e geral. Sobre
esse tema, o autor acrescenta:
I. Tais encargos também se voltam à reprodução da força de trabalho da qual o
capitalismo não pode prescindir.
II. A política social no regime liberal-democrático não deixa de germinar nos
interesses e embates políticos.
III. Reveste-se de forma legal, prevalecendo, em muitas ocasiões, às injunções do
mercado capitalista.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I, II e III.
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24. As transformações ocorridas no Estado, na família, e na sociedade capitalista
nas últimas décadas contribuíram para o reconhecimento da criança e do
adolescente como sujeitos de direito, o que significa que eles são indivíduos:
a) Dependentes.
b) Autônomos.
c) Passivos.
d) Subordinados.
25. Conhecer a realidade para intervir é um pressuposto relevante na prática dos
assistentes sociais. Desenvolver uma postura investigativa e vinculada ao projeto
profissional da profissão requer do profissional:
a) Visão sistêmica da realidade; mediação de conflitos entre instituição e
usuários; e apropriação crítica do conhecimento.
b) Visão global da dinâmica social concreta; mediações que vinculam o problema
com as expressões gerais assumidas pela questão social e pelas politicas
sociais; e apropriação crítica do conhecimento existente sobre o problema
específico com o qual se ocupa.
c) Apreensão da questão social como fruto das relações de poder existentes na
relação estado e sociedade, dela decorrendo a desigualdade social;
apropriação crítica da realidade dos sujeitos e da problemática objeto da
demanda; e posicionamento em defesa da igualdade de oportunidades.
d) Apreensão da relação de identidade entre teoria e prática; escolha crítica do
objeto de investigação; e mediação entre a demanda apresentada e os recursos
existentes para sua resposta.
e) Posicionamento crítico quanto às demandas institucionais; apreensão da
relação de identidade entre teoria e pratica; e mediações de conflito visando
minimizar os conflitos sociais.

