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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

 

CARGO Assistente Social (45) 
  

GABARITO OFICIAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA 

01 ANULADA 

02 A 

03 A 

04 A 

05 D 

06 B 

07 C 

08 B 

09 C 

10 A 

11 D 

12 D 

13 C 

14 A 

15 C 

16 D 

17 B 

18 C 

19 A 

20 D 

 
 

 
  

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

  

I N S T R U Ç Õ E S 
 

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática, 
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas, 
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.  

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para a qual se inscreveu, 
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal.  

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.  

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova.  

5. Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.  

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. 
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado pelo candidato.  

7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-
resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja 
resposta não coincida com o gabarito oficial.  

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou 
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de 
consulta.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos 
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as 
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.  

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o 
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito 
provisório, via internet, conforme previsto em edital.  

 

 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 

Número de Inscrição: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Cargo: 
Assistente Social (45) 

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Assistente Social (45) 
 

P R O V A 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 

1.  Identifique a alternativa em que há algum erro quanto ao emprego da 
conjunção ou da locução conjuntiva. 
 A. (  )  O homem chegou ao hospital cheio de balas pelo corpo; conseguiu, contudo, 

sobreviver. 
 B. (  ) O homem chegou o hospital gravíssimo; entretanto, sobreviveu. 
 C. (  ) Voto nele, porquanto é o melhor candidato. 
 D. (  ) A menos que mudemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai nos separar. 

 
 
2.  Preencha adequadamente as lacunas: 

 
I – Não foi esse o jogo _____ eu vi, não foi esse o jogo _______ assisti. 
II – Voltei para buscar o pacote _______ me havia esquecido. 
III – O cargo ______ você deseja não é o cargo _____ eu desejo. 
 A. (  )  que, a que, de que, que, que 
 B. (  ) a que, de que, a que, que, que 
 C. (  ) que, de que, que, que, que 
 D. (  ) que, a que, que, que, que 

 
 
3.  A minissérie “O Tempo e o Vento”que recentemente foi exibida pela Rede Globo, 

é uma adaptação da obra de qual autor? 
 A. (  )  Érico Veríssimo 
 B. (  ) Luis Fernando Verissimo 
 C. (  ) Machado de Assis 
 D. (  ) José de Alencar 

 
 
4.  Manoel tomou emprestado R$ 240.000,00 durante 3 meses, à taxa de 60% ao 

ano. Que quantia devolveu após os 3 meses? 
 A. (  )  R$ 276.000,00 
 B. (  ) R$ 330.000,00 
 C. (  ) R$ 326.000,00 
 D. (  ) R$ 300.000,00 

 
 
5.  No estádio Mané Garrincha, 120.000 torcedores assistiram a um jogo de futebol. 

Por meio de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por 
minuto. Quanto tempo será necessário para que todas as pessoas deixem o 
estádio? 
 A. (  )  10 Minutos 
 B. (  ) 15 Minutos 
 C. (  ) 18 Minutos 
 D. (  ) 20 Minutos 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

6.  O porto catarinense administrado pelo Governo do Estado é o de: 
 A. (  )  Navegantes 
 B. (  ) São Francisco do Sul 
 C. (  ) Imbituba 
 D. (  ) Paranaguá 
 

7.  Em Abril de 2013, o Município de Ascurra esteve em festa, pois, além do 
Aniversário do Município, comemorou: 
 A. (  )  40 anos de Emancipação Política 
 B. (  ) O centenário da imigração italiana 
 C. (  ) 50 anos de Emancipação Política 
 D. (  ) Os 130 anos da imigração italiana 
 

8.  O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de 
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 
 

O Município de Ascurra aderiu ao programa, e já está atuando um profissional: 
 A. (  )  Argentino 
 B. (  ) Cubano 
 C. (  ) Paraguaio 
 D. (  ) Africano 
 

9.  O Mundo perdeu um grande líder mundial, sendo que em sua trajetória recebeu 
o prêmio Internacional Al-Gaadddafi de Direitos Humanos, em 1989: 

 A. (  )  Hugo Chaves 
 B. (  ) Margaret Thatcher 
 C. (  ) Nelson Mandela 
 D. (  ) Cory Monteith 
 
 

10.  O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou a intenção de 
bombardear o país árabe, foi devido: 

 A. (  )  A notícia utilização de armas químicas por parte do exército da Síria 
 B. (  ) A morte de Hafez al-Assad 
 C. (  ) A tomada do poder por Bashar Al-Assadr 
 D. (  ) As divergências políticas econômicas dos países 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11.  No que tange às Medidas Socioeducativas (Lei 8.069/90 – ECA), é correto 
afirmar: 
 A. (  )  A liberdade assistida consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 

geral, por período não excedente a seis meses. 
 B. (  ) A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em 

local definido como abrigo, não sendo necessário separá-los por critério de 
idade e gravidade da infração. 

http://www.brasilescola.com/geografia/siria.htm


 

 

Rua Beija Flor, 1002 – Sala 1 – Bairro Bombas – Bombinhas – SC – CEP: 88215-000 
Telefone: (47)3209-5395 || e-mail: contato@etnubes.com.br.br || site: http://www.etnubes.com.br 

Nubes Tecnologia e Serviços Ltda. 
CNPJ: 18.398.197/0001-24 

 

Bombinhas-SC 

Folha 5 de 7 
 

 C. (  ) A medida de internação constitui medida privativa de liberdade com prazo 
determinado definido pelo juiz. 

 D. (  ) A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-
la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

 
12.  São atribuições do Conselho Tutelar: 

 A. (  )  Atender e aconselhar os pais aplicando apenas a advertência como medidas 
pertinentes ao descumprimento do Estatuto. 

 B. (  ) Assessorar o Ministério Público na elaboração da proposta orçamentária para os 
programas de atendimento as crianças e adolescentes. 

 C. (  ) Encaminhar para o Juizado notícias de fato que constitua infração administrativa 
ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. 

 D. (  ) Promover a execução de suas decisões podendo requisitar serviços públicos nas 
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 

 

 

13.  O SUAS organiza os serviços socioassistenciais a partir das seguintes 
referências: 
 A. (  )  defesa social e institucional, territorialização e monitoramento. 
 B. (  ) vigilância social, matricialidade e controle social. 
 C. (  ) vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. 
 D. (  ) proteção social, matricialidade e financiamento. 

 

 

14.  Sobre o Estatuto do Idoso, é correto afirmar: 
 A. (  )  Os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social 

observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real 
dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos da legislação 
vigente.  

 B. (  ) As entidades governamentais de atendimento que descumprirem as 
determinações do Estatuto ficarão sujeitas, com prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal de seus dirigentes, somente às seguintes penalidades: 
advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, interdição de programa 
e multa. 

 C. (  ) As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de 
habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com 
alimentação regular e higiene indispensáveis às normas do SUAS. 

 D. (  ) As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos pelo Estatuto do Idoso foram ameaçados ou violados apenas por 
ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

 

 

15.  De acordo com o Código de Ética Profissional/Lei no 8.662/93, com relação às 
instituições empregadoras constitui-se direito do Assistente Social. 
 A. (  )  Participar na elaboração, formulação, gerenciamento e implementação das 

políticas sociais. 
 B. (  ) Ter livre exercício das atividades inerentes à profissão de Serviço Social 
 C. (  ) Ter acesso às informações institucionais que se relacionem aos programas e às 

políticas sociais que sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições 
profissionais. 

 D. (  ) Pronunciar-se em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se trata de 
interesse da população. 
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16.  Para a elaboração de projetos de pesquisa na área social é necessário tomar 
algumas providências. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.  
 A. (  )  Os objetivos devem ser construídos com clareza de forma a expressar os 

propósitos da pesquisa. Para tanto, deve-se começar com um verbo expresso 
no gerúndio. 

 B. (  ) A realidade apresenta-se de forma complexa; para tanto, a primeira tarefa do 
pesquisador é decidir os instrumentos de coleta de dados a serem utilizados. 

 C. (  ) A entrevista é um excelente instrumento de coleta de dados, não demandando 
cuidados especiais na sua aplicabilidade. 

 D. (  ) O planejamento da pesquisa é um processo de reflexão e tomada de decisão 
sobre o objeto de estudo, os objetivos e os procedimentos a serem adotados 
para realizá-la. 

 

17.  O artigo 27 do Código de Ética Profissional/Lei 8.662/93 afirma:  
 

“Salvo nos casos de gravidade manifesta, que exigem aplicação de penalidades 
mais rigorosas, a imposição das penas obedecerá à gradação estabelecida pelo 
artigo 24”.  
 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.  
 A. (  )  cassação do registro profissional ; multa ; advertência reservada ; advertência 

pública ; suspensão do exercício profissional 
 B. (  ) multa ; advertência reservada ; advertência pública ; suspensão do exercício 

profissional ; cassação do registro profissional 
 C. (  ) advertência reservada ; multa ; advertência pública ; suspensão do exercício 

profissional ; cassação do registro profissional 
 D. (  ) suspensão do exercício profissional ; advertência reservada ; advertência 

pública ; multa ; cassação do registro profissional 
 

18.  De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2005), “o 
financiamento da Seguridade Social está previsto no artigo 195 da Constituição 
Federal de 1988, instituindo que,através do orçamento próprio, as fontes de 
custeio das políticas que compõem o tripé devem ser financiadas por toda a 
sociedade mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Estado, 
do Distrito Federal, dos Municípios e das contribuições sociais”.  
 

No caso da Política de Assistência Social o financiamento ocorre da seguinte 
maneira:  
 A. (  )  Financiado apenas pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 
 B. (  ) Mediante a contribuição social apenas do trabalhador. 
 C. (  ) Com a participação de toda a sociedade. 
 D. (  ) Apenas de forma direta. 

 

19.  De acordo com o Código de Ética Profissional/Lei 8.662/93, constituem 
infrações disciplinares: 
 A. (  )  Exercer a profissão quando impedido(a) de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer 

meio, o seu exercício aos(as) não inscritos(as) ou impedidos. 
 B. (  ) Apoiar e/ou participar de movimentos sociais e organizações populares 

vinculados à luta pela consolidação da justiça e cidadania. 
 C. (  ) Comparecer perante autoridade competente quando intimado a prestar 

depoimento para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional. 
 D. (  ) Ao realizar crítica pública a colegas da profissão, fazê-lo sempre de maneira 

objetiva, assumindo sua inteira responsabilidade. 
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20.  Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), é correto se afirmar:  
 A. (  )  Para que haja concessão do BPC, a pessoa com deficiência deve apresentar 

impedimentos de curto prazo de natureza física, intelectual e sensorial, que 
dificultam sua inclusão social.  

 B. (  ) A pessoa com deficiência deve ter seu BPC cessado ao ingressar no mercado de 
trabalho, não podendo obter nova concessão deste benefício.  

 C. (  ) A pessoa idosa ou com deficiência fica impedida de receber o BPC caso esteja 
vinculada a uma Instituição de Longa Permanência.  

 D. (  ) O BPC é a garantia de um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e ao 
idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção.  

  
  




