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Data: 25/05/2014 

 

 

CARGO Assistente Social 
 

GABARITO FINAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA 

01 A 

02 A 

03 B 

04 C 

05 B 

06 D 

07 A 

08 B 

09 D 

10 A 

11 A 

12 A 

13 A 

14 C 

15 B 

16 D 

17 C 

18 B 

19 D 

20 C 

  

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Município de Doutor Pedrinho (Processo Seletivo 01/2014) 
Data: 25/05/2014 

  

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 o 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 10h00min (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 

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

P R O V A 
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

 

1.  Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 
 A. (  )  As pesquisas eliminaram PARTE da emoção. 
 B. (  ) Os BONS candidatos nem sempre são eleitos. 
 C. (  ) Nas eleições há feriado NACIONAL. 
 D. (  ) As GRANDES empresas patrocinam candidatos. 

 
2.  Em qual das palavras abaixo a letra X apresenta não um, mas dois fonemas? 

 A. (  )  Complexo 
 B. (  ) Exemplo 
 C. (  ) Próximos 
 D. (  ) Executivo 

 
3.  Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um 

sinônimo: 
 A. (  )  correr = cavalgar 
 B. (  ) emergir = vir à tona 
 C. (  ) delatar = expandir 
 D. (  ) delegar = deletar 

 
4.  Um grupo formado por 12 rendeiras fabrica 168 peças em uma semana de 

trabalho. Se esse grupo fosse formado por 9 rendeiras, a quantidade de peças 
fabricadas no mesmo período seria igual a: 
 A. (  )  118 
 B. (  ) 122 
 C. (  ) 126 
 D. (  ) 140 

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

ano. Que quantia devolveu após os 3 meses, considerando que os juros 
aplicados são “juros simples”? 
 A. (  )  R$ 330.000,00 
 B. (  ) R$ 276.000,00 
 C. (  ) R$ 326.000,00 
 D. (  ) R$ 300.000,00 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

6.  Na Venezuela as companhias aéreas voltaram a alertar sobre o risco de 
suspensão de voos para o país, devido à falta de pagamento de dívidas 
acumuladas pelo governo, além disso, há relatos de falta de abastecimento de 
itens básicos como papel higiênico, sabonetes, açúcar, café, leite entre outros. 
Quem é o atual presidente da Venezuela? 
 A. (  )  Hugo Chavez 
 B. (  ) Raul Castro 
 C. (  ) Henrique Capriles 
 D. (  ) Nicolás Maduro 
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7.  O Município de Doutor Pedrinho representa determinação de colonos vindos de 

localidades vizinhas abrindo espaço na natureza bruta para criar mais um 
núcleo habitado por imigrantes europeus, neste ano o Município comemora: 
 A. (  )  os 25 anos da Emancipação Política 
 B. (  ) a 25ª edição da Festa da Natureza 
 C. (  ) os cinquenta anos de colonização italiana 
 D. (  ) o centenário da colonização europeia 
 

8.  Os solos, ao receberem água das chuvas, encharcam-se: seus poros ou espaços 
vazios entre os grãos de areia ou argila enchem-se de água, tornando-se 
saturados. Esse solo saturado recebe o nome de: 
 A. (  )  água de rolamento 
 B. (  ) lençol freático 
 C. (  ) rios subterrâneos 
 D. (  ) escoamento artificial 
 

9.  Fenômeno natural, o efeito estufa tem-se intensificado pela ação do homem, o 
que acarreta sérias consequências para o meio ambiente. Uma dessas 
consequências mais conhecidas é: 

 A. (  )  A desmatamento descontrolado 
 B. (  ) A intensificação das queimadas 
 C. (  ) A dilatação das geleiras 
 D. (  ) A aquecimento global 
 

10.  O Município de Doutor Pedrinho localiza-se no Médio Vale do Itajaí. A cidade 
fica localizada ao Norte em relação a Capital do Estado Florianópolis com 
distância de 197 km, e a 46 km da BR-470. Conforme Lei Estadual nº 13.993 de 
20 de março de 2007 que consolida as divisas intermunicipais do Estado de 
Santa Catarina, as divisas intermunicipais do município de Doutor Pedrinho, 
representadas no Anexo XVIII, integrante desta Lei, são com: 

 A. (  )  Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis e Rio Negrinho 
 B. (  ) Benedito Novo, Rodeio, José Boiteux, Itaiópolis e Rio Negrinho 
 C. (  ) Rio dos Cedros, Benedito Novo, Ibirama, Itaiópolis e Rio Negrinho 
 D. (  ) Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis e Papanduva 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11.  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. (  )  Com a participação de toda a sociedade. 
 B. (  ) Apenas com o orçamento da União e do Distrito Federal. 
 C. (  ) Mediante a contribuição social apenas do trabalhador. 
 D. (  ) Financiado apenas pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 
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12.  O SUAS organiza os serviços socioassistenciais a partir das seguintes 

referências: 
 A. (  )  vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. 
 B. (  ) proteção social, matricialidade e financiamento. 
 C. (  ) defesa social e institucional, territorialização e monitoramento. 
 D. (  ) proteção social, descentralização político-administrativo e financiamento. 

 

 

13.  Sobre a fiscalização das Entidades de Atendimento aos Idosos e infrações 
administrativas, é CORRETO afirmar: 
 A. (  )  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso 

serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância 
Sanitária e outros previstos em lei. 

 B. (  ) Em caso de danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação 
ao programa haverá apenas a interdição da unidade. 

 C. (  ) As entidades de atendimento que descumprirem as determinações do Estatuto 
do Idoso estarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de 
seus dirigentes, apenas à suspensão das verbas públicas. 

 D. (  ) No caso de interdição das instituições de longa permanência, os idosos 
abrigados serão transferidos para outra cidade ou Estado, a expensas do 
estabelecimento interditado, por prazo determinado. 

 

 

14.  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 medida de internação constitui medida privativa de liberdade com prazo 

determinado definido pelo juiz. 
 C. (  ) A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
 D. (  ) 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. 

 

 

15.  Sobre o Estatuto do Idoso, é CORRETO afirmar: 
 A. (  )  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. 

 B. (  ) 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. 

 C. (  ) É obrigação da família garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 
mediante efetivação de políticas sociais públicas, que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

 D. (  ) 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. 
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16.  Sobre Pesquisa Social, é correto afirmar: 
 A. (  )  A Entrevista Semiestruturada se constitui num tipo de conversa em pequenos 

grupos homogêneos e seu valor principal fundamenta-se na capacidade humana 
de formar opiniões e atitudes na interação com outros indivíduos. 

 B. (  ) O Roteiro de Entrevista é uma expressão filosófica que significa a reprodução de 
uma percepção anterior da realidade ou do conteúdo do pensamento. 

 C. (  ) A Analise de Discurso, como técnica de tratamento de dados, possui a mesma 
lógica das metodologias qualitativas, uma vez que busca a interpretação cifrada 
do material colhido. 

 D. (  ) A teoria é um conjunto coerente de proposições que propõe o relacionamento 
dos princípios, definições, teses e hipóteses, bem como contribui para organizar 
de forma lógica a interpretação da realidade empírica. 

 

17.  Para a elaboração de projetos de pesquisa na área social é necessário tomar 
algumas providências.  Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 A. (  )  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. 
 B. (  ) Na elaboração do problema de pesquisa, as hipóteses são fundamentais, pois 

permitem construir o esquema que possibilita a interpretação da realidade. 
 C. (  ) 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. 

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

 

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

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

 C. (  ) Participar na elaboração, formulação, gerenciamento e implementação das 
políticas sociais. 

 D. (  ) Pronunciar-se em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se trata de 
interesse da população. 

 

 

19.  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. (  )  advertência reservada ; multa ; advertência pública ; suspensão do exercício 

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

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

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

profissional ; cassação do registro profissional 
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20.  De acordo com o Código de Ética Profissional/Lei 8.662/93, constituem 

infrações disciplinares: 
 A. (  )  Ao realizar crítica pública a colegas da profissão, fazê-lo sempre de maneira 

objetiva, assumindo sua inteira responsabilidade. 
 B. (  ) Apoiar e/ou participar de movimentos sociais e organizações populares 

vinculados à luta pela consolidação da justiça e cidadania. 
 C. (  ) Exercer a profissão quando impedido(a) de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer 

meio, o seu exercício aos(as) não inscritos(as) ou impedidos. 
 D. (  ) Comparecer perante autoridade competente quando intimado a prestar 

depoimento para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional. 
 




