CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
CONCURSO PÚBLICO
Edital CMBH n o 001/2004

ASSISTENTE SOCIAL
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém os testes de Língua Por tuguesa e Conheci
mentos Específicos.
(O teste de Redação compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste
caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou pr eta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reser
vada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procu
rando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alter
nativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasu
rada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização do conjunto de testes da
prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcri
ção das respostas para a Folha de Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUNDEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez)
questões de Língua Por tuguesa e 30 (trinta) questões de Conhe
cimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá

qualquer reclamação ou recurso posteriores.

2

Ø LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionamse com o texto abaixo. Leia atenta
mente todo o texto antes de responder a elas.

PUNIR OS BANQUEIROS,
NÃO OS TRABALHADORES
J.K. GALBRAITH
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O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI ba
seiase firmemente no que tenho visto no século que está terminando. Nas grandes
cidades urbanas dos países industrializados ainda existem ilhas de privação, especi
almente nos Estados Unidos. A desigualdade é a condição básica.
A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das con
dições daqueles que agora vivem em privação. Nada nega tanto o prazer da vida, e
na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro. Ou algo perto
disso. Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos. Se alguns não traba
lham, que seja. Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o
lazer.
No mundo, há populações grandemente empobrecidas. Pessoas são assim: elas
sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer que estejam. Como
seres humanos, devem ser objeto de nossa compaixão e de nosso auxílio, nossa aten
ção.
Devemos também, agora, reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns
países sem nenhum governo, ou com governos cruéis, inegavelmente ruins ou in
competentes, que se recusam a qualquer esperança de bemestar. Nos anos à frente,
deve haver um procedimento pelo qual uma ONU fortalecida suspenda a soberania
de países cujos governos estejam destruindo seus povos. Não podemos, com a cons
ciência tranqüila, continuar a aceitar tal crueldade de décadas, como foi experimen
tada, e ainda é, no Congo. E em outros lugares. E mais genericamente, deve haver
disposição e ampla ajuda econômica dos países afortunados para os pobres.
Outros problemas devem ser resolvidos. O capitalismo ainda se presta à instabi
lidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua
forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim
para a bolha de Wall Street, nos Estados Unidos. Para sanar o problema, socorremos
financeiramente os banqueiros e industriais mais propensos à insanidade causativa.
Isso significa restringir a ajuda àqueles que mais sofrem com o desastre. Assim é a
oratória. Assim o Fundo Monetário Internacional, que socorre os banqueiros e exe
cutivos de empresas responsáveis pela crise, exige restrições orçamentárias à custa
dos trabalhadores e do povo. Devemos ter o FMI, mas de uma forma mais compas
siva, mais socialmente eqüitativa. Aqui, desnecessário dizer, anseio por ver uma
mudança.
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Por fim, todos os economistas devem, como todos os cidadãos interessados,
35 deixar de lado considerações triviais para pensar e agir de forma a dar um fim ao
maior dos perigos. Isto é, o da devastação nuclear. A ocorrência mais profunda dis
so, no último século, foi o desenvolvimento de meios para destruir toda a vida do
Planeta. Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nuclea
res, notavelmente as dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aguarda apenas a autori
40 zação de algum político insano ou seus representantes militares. Já vivemos a amea
ça. Nenhum economista pode se refugiar profissionalmente do perigo onipresente e
esmagador da destruição nuclear. Ninguém pode.
GRIFFITHS, Sian (Org.). Previsões (30 grandes pensadores investigam o futuro).
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. p. 189191.

Questão 01
É CORRETO afirmar que, no texto lido, o autor NÃO defende
A) a intervenção externa em certos países.
B) a simpatia para com os carentes.
C) a supressão das atividades do FMI.
D) o fortalecimento do papel da ONU.

Questão 02
“Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência
total de dinheiro.” (linhas 67)
É CORRETO afirmar que essa declaração provém de um indivíduo inserido no contexto
de determinada
A) corrente de sistema filosófico.
B) crença de seita religiosa.
C) ideologia de estudos sociais.
D) linha de pensamento econômico.
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Questão 03
“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 910)
É CORRETO afirmar que, considerandose o que está expresso no trecho anterior à frase
transcrita, esta se configura como uma
A) controvérsia.
B) exemplificação.
C) justificativa.
D) retaliação.

Questão 04
“O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como
ocorre atualmente na Ásia, em sua forma nascente na Rússia, na América Latina e pode
acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street nos Estados Unidos.” (linhas 23
26)
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o autor considera o capita
lismo atual um regime, principalmente,
A) ilegítimo.
B) imaturo.
C) insensível.
D) irrisório.

Questão 05
“Isso aguarda apenas a autorização de algum político insano ou seus representantes mili
tares.” (linhas 3940)
É CORRETO afirmar que essa frase permite inferir que é possível haver, entre políticos e
militares,
A) discrepância.
B) distanciamento.
C) empatia.
D) emulação.
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Questão 06
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de quantificação.
A) Nada nega tanto o prazer da vida [...] do que uma ausência total de dinheiro.
B) Ninguém pode.
C) Ou algo perto disso.
D) Se alguns não trabalham, que seja.

Questão 07
“Ou algo perto disso.” (linhas 78)
É CORRETO afirmar que, considerandose o trecho anterior à frase transcrita, a palavra
nesta destacada se refere
A) à ausência total de dinheiro.
B) à negação do prazer da vida.
C) à própria liberdade.
D) ao prazer da vida.

Questão 08
“Se alguns não trabalham, que seja.” (linhas 89)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase imprime à oração que ela in
troduz um sentido
A) causal.
B) condicional.
C) proporcional.
D) temporal.
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Questão 09
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, apresenta, na sua
formação, uma diferença em relação às outras.
A) A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das condições
daqueles que agora vivem em privação.
B) Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nucleares...
C) No mundo, há populações grandemente empobrecidas.
D) Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.

Questão 10
“Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição [...] onde quer que estejam.” (linhas
1112)
É CORRETO afirmar que as duas formas verbais destacadas nessa frase NÃO estão fle
xionadas
A) na mesma pessoa.
B) no mesmo modo.
C) no mesmo número.
D) no mesmo tempo.
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Ø CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
Ao atuar na prestação de serviços sociais vinculados a diferentes políticas sociais, o As
sistente Social assume atividades que não estão diretamente ligadas à produção material.
É CORRETO afirmar que essas atividades estão localizadas na esfera da
A) regulação das relações sociais.
B) regulação do processo produtivo.
C) reprodução das funções produtivas.
D) reprodução de bens materiais.

Questão 12
Compreender o instrumental técnicooperativo do Serviço Social nas suas articulações
com as configurações do espaço socioocupacional e com os projetos profissionais cons
truídos ao longo da história da profissão remete a duas dimensões fundamentais para a
análise desse Serviço.
É CORRETO afirmar que essas duas dimensões são
A) a concepção téoricopolítica e seus reflexos.
B) as demandas sociais e as elaborações de respostas profissionais.
C) o aspecto assistencial da profissão e a clientela.
D) os campos de atuação e os confrontos sociais.
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Questão 13
No início da institucionalização do Serviço Social no Brasil, destacase como a aborda
gem predominante o Serviço Social de Casos, numa perspectiva individualista quanto ao
trato das manifestações da questão social. Nos Estados Unidos, Mary Richmond desen
volveu os pressupostos e diretrizes desse método.
É CORRETO afirmar que esse método chega ao Brasil, sob os influxos da Psicologia,
com a divulgação das idéias de
A) Ana Augusta Almeida.
B) Gisela Konopka.
C) Gordon Hamilton e Nadir Kfouri.
D) Safira Ammann.

Questão 14
Historicamente, nos diversos projetos profissionais do Serviço Social, podemse identifi
car diferentes concepções da profissão, que passam por distintas compreensões acerca do
objeto profissional, dos objetivos e do instrumental técnicooperativo.
É CORRETO afirmar que os elementos necessários à objetivação das ações profissionais
compõem, para o Assistente Social,
A) a escolha política.
B) a orientação técnicopolítica.
C) o instrumental de trabalho.
D) o projeto interrelativo da prática profissional.

Questão 15
A prática do Serviço Social alinhada à vertente fenomenológica centra sua ação profis
sional no atendimento individual.
É CORRETO afirmar que, nesse caso, para se viabilizar o diálogo entre o profissional e o
cliente, o instrumento básico é a
A) análise conceitual do vivido.
B) determinação institucional.
C) entrevista.
D) explicação da situação social.
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Questão 16
Os pressupostos teóricometodológicos do Serviço Social fundamentamse nas correntes
de duas matrizes centrais do conhecimento social.
É CORRETO afirmar que essas duas matrizes são
A) a teoria social marxista e as ciências sociais.
B) o empirismo e o positivismo.
C) o formalismo estrutural e o positivismo.
D) o racionalismo aberto e o estruturalismo.

Questão 17
É CORRETO afirmar que o movimento de reconceitualização do Serviço Social, um im
portante marco para a profissão, está fundado, basicamente, no
A) empirismo.
B) materialismo histórico e dialético.
C) positivismo.
D) pragmatismo.

Questão 18
É CORRETO afirmar que o Serviço Social, que se desenvolve no Brasil como profissão
reconhecida na divisão social do trabalho, tem como pano de fundo
A) a ampliação da expansão industrial.
B) a expansão das forças produtivas.
C) as políticas desenvolvimentistas.
D) o desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana.
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Questão 19
É CORRETO afirmar que, a partir dos seminários realizados em Araxá e em Teresópolis,
o Serviço Social ganhou novo impulso teórico, amparado nos debates filosóficos da ver
tente
A) apenas existencialista cristã.
B) estruturalista.
C) fenomenológica e existencialista cristã.
D) materialista.

Questão 20
A reflexão articulada à prática profissional do Serviço Social, sem, contudo, distinguila
como categoria independente das formulações éticas e técnicas, dá início ao período mo
dernizador da profissão.
É CORRETO afirmar que esse período ficou conhecido como o movimento de
A) expansão da visão críticodialética.
B) mediações fenomenológicas.
C) modernização técnicooperacional.
D) reconceituação.

Questão 21
Segundo José Paulo Neto, o problema atual das alterações emergentes no mercado de
trabalho do Assistente Social não é o da preservação dos espaços profissionais, o do a
tendimento, ou não, das demandas.
É CORRETO afirmar que, para o autor, esse problema reside, principalmente, na pers
pectiva
A) da reengenharia do mercado.
B) das novas competências.
C) das novas parcerias.
D) das tendências sociais.
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Questão 22
A teoria relacional centra a perspectiva do trabalho numa rede, em que o profissional do
Serviço Social, na sua intervenção, não se vê nem impotente, nem onipotente, mas inseri
do nas relações sociais, para fortalecer, a partir das questões históricas do sujeito, suas
relações particulares, a ampliação de seu poder e saber.
É CORRETO afirmar que essa proposta se estrutura com
A) Anna Augusta de Almeida.
B) José Paulo Neto.
C) Marilda Vilela Iamamoto.
D) Vicente de Paula Faleiros.

Questão 23
É CORRETO afirmar que a construção do objeto profissional imbricado nas relações
sociais mais gerais e nas relações particulares e específicas do campo das políticas, dos
serviços sociais e das relações interprofissionais, é um processo, ao mesmo tempo, teóri
co, histórico e
A) estrutural.
B) hegemônico.
C) ideológico.
D) político.

Questão 24
Segundo Vicente Faleiros, merece destaque a concepção da intervenção profissional co
mo confrontação de interesses, recursos, energias e conhecimentos, inscrita no processo
de hegemonia/contrahegemonia, de dominação/resistência e de conflito/consenso que os
grupos sociais desenvolvem a partir de seus projetos societários básicos, fundados nas
relações de exploração e de poder.
É CORRETO afirmar que, para o autor, essa concepção se caracteriza como paradigma
da(s)
A) correlação de forças.
B) estratégias do social.
C) estruturação social.
D) intervenção profissional.
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Questão 25
É no campo da política do cotidiano, na mediação da reprodução e na representação das
relações sociais que se processa a relação entre o Assistente Social e a população.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que qualquer mudança de relações no campo conjun
tural pressupõe que o Serviço Social elabore novas
A) confrontações de forças.
B) estratégias e táticas.
C) formas de sistemas integrados de poder.
D) relações de emergências.

Questão 26
O processo de saída dos usuários do hospital psiquiátrico e a conseqüente ampliação de
sua convivência na família e na comunidade levaram os profissionais da área da saúde
mental a aprofundar seus estudos sobre as relações entre familiares e usuários, principal
mente na observação das atitudes dos primeiros e sua relação com a evolução do trans
torno mental.
Em seus estudos e pesquisas, Brown identificou o Índice de Emoções Expressas (EE),
com base no que propõe um espaço de terapia familiar para diminuir as taxas de EE no
âmbito da família.
É CORRETO afirmar que tal abordagem é a preocupação maior do modelo de interven
ção
A) clínicoanalítico.
B) em redes estruturais.
C) linear estrutural.
D) psicoeducativo.
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Questão 27
Diversos estudos indicam que a atitude da família frente ao transtorno mental e seu por
tador decorre, em grande proporção, da própria elaboração que ela faz a partir de sua vi
vência direta e cotidiana com o sofrimento.
É CORRETO afirmar, porém, que diferentes abordagens, hoje existentes, dos serviços
psiquiátricos podem
A) agir na persistência do quadro clínico apresentado.
B) atuar sem o intercalamento no convívio doméstico do usuário.
C) influenciar e alterar a atitude da família no processo de tratamento.
D) moldar condutas e cristalizar posições clínicas.

Questão 28
Paulo Pimenta, deputado federal, relator do projeto de lei do Sistema Nacional de Políti
cas Públicas sobre Drogas (SISNAD), em entrevistas recentes, lembra que há, ainda,
muito a avançar nessa questão, mas considera que a nova lei dá amparo legal para se tra
tar bandido como bandido e paciente (drogadito) como paciente.
É CORRETO afirmar que essa afirmativa se justifica porque a Lei no 7.134, aprovada em
fevereiro de 2004,
A) autoriza o usuário a testar a droga que pretende consumir (pill testing).
B) cria, no Sistema Único de Saúde, serviços especializados para controle e redução dos
danos.
C) impede a prisão do portador de drogas para uso próprio.
D) propõe, de forma ampla, as práticas sociossanitárias redutoras de danos.
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Questão 29
A Resolução n o 279/93, do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), que institui o
atual Código de Ética do Assistente Social, estabelece, no artigo 17, que é vedado ao pro
fissional revelar sigilo profissional.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, quando intimado por autoridade judiciária a
prestar depoimento, o profissional de Serviço Social deve
A) comparecer à Defensoria Pública para denunciar a intimação.
B) comparecer perante a autoridade competente para declarar que está obrigado a guar
dar sigilo profissional, nos termos do seu Código de Ética e da legislação em vigor.
C) comunicar o fato imediatamente ao seu Conselho.
D) guardar o devido sigilo profissional e comunicar o fato ao cliente.

Questão 30
Na atual conjuntura, os desafios que se colocam ao Assistente Social são aqueles que,
engendrados pelas transformações no mundo do trabalho, provocam alterações no merca
do e nas condições de trabalho.
É CORRETO afirmar que as reflexões sobre essas alterações passam, inegavelmente,
pela compreensão das
A) competências técnicas.
B) crises dos processos materiais.
C) demandas e necessidades sociais da população.
D) novas modalidades de gestão social.

Questão 31
Os significativos avanços da Constituição Federal de 1988, no tocante ao sistema de pro
teção social, selam não mais um sistema de seguro social, mas um sistema constituído
por um conjunto integrado de ações, que visam a assegurar os direitos relativos à saúde, à
Assistência Social e à Previdência Social.
É CORRETO afirmar que, assim, se constitui o sistema brasileiro da
A) diversidade de direitos sociais.
B) seguridade social.
C) uniformidade de direitos políticos.
D) universalidade de direitos de parcerias.
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Questão 32
Nas trilhas do Sistema Único de Saúde (SUS), a continuidade e a generalização em gran
de escala do controle público na saúde, envolvendo, sobretudo, a participação popular
como caminho para a democratização e a construção da cidadania, dependem, principal
mente, da atuação de dois atores coletivos.
É CORRETO afirmar que esses atores são as administrações, nas diferentes esferas de
governo, e os
A) gestores públicos da política de saúde nos municípios.
B) ideários de participação.
C) movimentos sociais.
D) representantes dos serviços públicos e privados da área.

Questão 33
O planejamento ou a falta deste é, hoje, alvo de comentários e críticas, pois há um vácuo
entre o pensar e o agir em quase todos os campos ligados ao social. Segundo alguns ana
listas, esse espaço só pode ser preenchido pelo planejamento estratégico e participativo.
Nesse terreno, o planejamento político nutrese da ideologia, da filosofia e das ciências,
buscando estabelecer o rumo e firmar a missão da instituição, do grupo ou do movimento
que está em planejamento.
É CORRETO afirmar que, por sua vez, o planejamento operacional busca encaminhar o
fazer para a realização, a vivência de um rumo e de uma missão, baseandose na
A) decisão.
B) eficiência.
C) estratégia.
D) técnica.
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Questão 34
A Lei no 8.069/93 ¾ Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA) ¾, ao dispor sobre a
colocação de criança ou adolescente em família substituta, preconiza que, para isso, de
vem ser observados o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade. Essa
colocação dáse por diferentes formas.
É CORRETO afirmar que, nesse caso, a colocação em família estrangeira é admissível
somente na modalidade de
A) adoção.
B) curatela.
C) guarda.
D) tutela.

Questão 35
Entre os princípios propostos, no artigo 63 do Capítulo V do Estatuto da Criança e do
Adolescente, quanto ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho, NÃO se
inclui
A) a atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente.
B) a carga horária de trabalho de, no máximo, 48 horas semanais.
C) a garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular.
D) o horário especial para o exercício das atividades.

Questão 36
Entre os fatos que possibilitam entenderse a quem interessa a reforma da Previdência,
que passou a ser a pauta mais importante na atual reforma do Estado brasileiro, NÃO se
inclui o de que
A) a Previdência tem o segundo orçamento da União e pode gerar uma poupança capaz
de alavancar a retomada de investimento nas várias áreas da economia.
B) a reforma da Previdência, para além de todas as controvérsias ideopolíticas, rompe
com direitos dos funcionários da área pública.
C) o ideal da reforma é a privatização da Previdência, para se liberarem os maiores salá
rios para o setor privado, nos moldes da previdência chilena.
D) o regime tripartite nunca funcionou, pois o Estado é responsável, em relação ao cus
teio da Previdência, por uma dívida, que remonta ao Estado Novo.
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Questão 37
O sistema previdenciário brasileiro, assim como o restante da legislação trabalhista,
foi ¾ e ainda é ¾ inspirado na concepção de corporativismo que se estruturou com
Bismarck, no século XIX.
É CORRETO afirmar que essa concepção evoluiu, mais tarde, em direção à legislação
fascista, que propunha o Estado como órgão neutro, responsável pelo equilíbrio e arbitra
gem entre
A) as leis reguladoras da ordem social.
B) o capital e o trabalho.
C) os modelos de reprodução social utilizados.
D) os setores convergentes da sociedade.

Questão 38
O Estatuto do Idoso, aprovado recentemente, em seu contexto geral, envolve avanços
significativos ao propor uma mudança de comportamento da sociedade para com seus
idosos.
É CORRETO afirmar que a fiscalização do cumprimento do Estatuto do Idoso, no Brasil,
hoje, cabe ao
A) Conselho Nacional da Assistência Social.
B) Conselho Nacional do Idoso.
C) Ministério da Previdência Social.
D) Ministério Público.

Questão 39
A lei prevê três casos em que as pessoas portadoras de deficiência (PPDs) têm direito a
benefícios, originados da Previdência, mas pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), cuja natureza é, portanto, assistencial.
É CORRETO afirmar que um desses casos é o que privilegia os portadores de
A) síndrome da talidomida.
B) síndrome de Down.
C) síndromes múltiplas.
D) visão subnormal.
18

Questão 40
A legalidade da participação social e da descentralização das políticas públicas, no Brasil,
foi resultado de lutas dos setores progressistas pela redemocratização do País, enfrentadas
desde o final da década de 1970.
É CORRETO afirmar que a participação social nessas políticas foi concebida numa pers
pectiva de
A) construção da autonomia nos municípios.
B) controle social.
C) defesa de direitos sociais.
D) definição e alocação de recursos.
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FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO
INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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