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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova!    
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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 

 
 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 
tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 
Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 
 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 
diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 
mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 
 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 
desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 
dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 
morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 
digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 
guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 
 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-
lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 
carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 
prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 
com os animais comestíveis. 
 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
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d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
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c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - A denúncia de falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando os 
mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes do Código de Ética Profissional, mobilizando, inclusive, o 
Conselho Regional, caso se faça necessário, é considerado como um: 
a) Direito do assistente social perante as Instituições Empregadoras e outras. 
b) Dever do assistente social das relações com as Instituições Empregadoras e outras. 
c) Dever do assistente social perante a categoria profissional. 
d) Direito do assistente social das Relações com Assistentes Sociais e outros Profissionais. 
 
16 - A _________________ exige ações profissionais e sociais para:  
a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania; b) a 
conquista de melhore s graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção 
social para o cidadão, a família e a sociedade; c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade 
nos laços sociais para os cidadãos e cidadãs sob contingências e vicissitudes. 
Assinale a alternativa que completa corretamente o texto da NOB/SUAS: 
a) segurança de renda. 
b) segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. 
c) segurança do desenvolvimento da autonomia. 
d) segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
 
17 - São princípios organizativos da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – 
NOB/SUAS, exceto: 
a) Comando único por esfera da gestão, orientado pela PNAS/2004 e devidamente aprovada pelo CNAS. 
b) Presença de espaços institucionais de defesa socioassistencial para acolhida de manifestação de interesses dos 
usuários, ações de preservação de seus direitos e adoção de medidas e procedimentos nos casos de violação aos direitos 
socioassistenciais pela rede de serviços e atenções. 
c) Descentralização político-administrativa com competências específicas e comando único em cada esfera de governo. 
d) A família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel no sustento, na guarda e na educação 
de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência. 
 
18 - De acordo com Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a previdência social será organizada 
sob forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória e observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
a) pensão de um salário mínimo mensal a pessoa com deficiência e idoso. 
b) salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. 
c) proteção a gestante e ao cônjuge que não tenha condições de atendimento no Sistema Único de Saúde. 
d) pensão vitalícia para dependentes de trabalhadores em situação de invalidez permanente. 
 
19 - A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei n. 8.742 de 07/12/1993) em seu artigo 3º define que os 
organismos que “(...) prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos 
por esta lei, (...)”, bem como os que atuam na defesa e garantia dos seus direitos são caracterizados como 
entidades e organizações: 
a) sem fins lucrativos. 
b) beneficentes. 
c) de assistência social. 
d) filantrópicas. 
 
20 - Nos anos 1940 e 1950 o Serviço Social brasileiro recebeu influência norte-americana. Marcado pelo 
tecnicismo, bem como da sociologia de base positivista e funcionalista/sistêmica. Sua ênfase está na idéia de 
ajustamento e de ajuda psico-social. Neste período há o início das práticas de Organização e Desenvolvimento de 
Comunidade, além do desenvolvimento das peculiares abordagens individuais e grupais. Com supervalorização 
da técnica, considerada autônoma e como um fim em si mesma, e com base na defesa da neutralidade científica, 
a profissão se desenvolve através do: 
a) Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de Comunidade. 
b) Serviço Social de Caso e Serviço Social de Comunidade. 
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c) Serviço Social de Grupo. 
d) Serviço Social de Abordagem Social. 
 
21 - Nos anos de 1990, se verificam no âmbito do Serviço Social os efeitos do neoliberalismo, o que acarreta ao 
Serviço Social a ampliação dos campos de atuação, sendo o assistente social chamado a atuar no terceiro setor, 
nos Conselhos de Direitos e a ocupar funções de assessoria entre outros. Segundo o enunciado acima, podemos 
considerar como efeitos do Neoliberalismo: 
a) Reestruturação do mundo do trabalho e intervenção do Estado na economia. 
b) Flexibilização da economia e reestruturação no mundo do trabalho, da minimalização do Estado e da retração dos 
direitos sociais. 
c) Ampliação dos direitos sociais sob a lógica da oferta dos serviços a partir das organizações sociais sem fins lucrativas 
denominadas Terceiro Setor. 
d) Retração do Estado no âmbito econômico e forte presença deste no campo social. 
 
22 - Um conceito fundamental para a compreensão da profissão - Serviço Social - na sociedade capitalista é o 
conceito de reprodução social que, na tradição marxista, se refere: 
a) a reprodução das formas de exploração capitalista. 
b) a produção e reprodução da questão social e suas refrações. 
c) ao modo como são reproduzidas a vida material e os modos de produção da sociedade. 
d) ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações sociais nesta sociedade. 
 
23 - O III CBAS ocorrido na cidade São Paulo em 1979, virou uma página na história do Serviço Social, 
formando o chão histórico para a transição a um Serviço Social renovado, através de um processo de ruptura 
teórica, política com os quadrantes do tradicionalismo que imperavam no Brasil. Este evento ficou conhecido 
pela categoria profissional como: 
a) Congresso da Virada. 
b) Congresso de Araxá. 
c) Congresso de Teresópolis. 
d) Congresso de Modernização. 
 
24 - O trabalho ________________ demanda a capacidade de expor com clareza os ângulos particulares de 
análise e propostas de ações diante dos objetos comuns a diferentes profissões, cada uma delas buscando 
colaborar a partir de conhecimentos e saberes desenvolvidos e acumulados pelas suas áreas.  
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 
a) multidisciplinar 
b) transdiciplinar 
c) interdisciplinar 
d) pluridisciplinar 
 
25 - Os meios pelos quais o planejamento no campo das políticas sociais se expressa são através dos: 
a) Serviços, Benefícios e Sistemas. 
b) Planos, Serviços e Projetos. 
c) Planos, Programas e Projetos. 
d) Serviços, Benefícios e Projeto. 
 
26 - O Planejamento estratégico pode ser entendido como: 
a) alusão ao planejamento tradicional. 
b) a forma contemporânea da planificação. 
c) diretriz ao planejamento normativo. 
d) forma de planejamento de indicadores. 
 
27 - É a menor unidade do processo de planejamento. Trata-se de um instrumento técnico-administrativo de 
execução de empreendimentos específicos, direcionadas para as mais variadas atividades interventivas e de 
pesquisa no espaço público e no espaço privado. 
O enunciado acima se refere a um meio pelo qual o planejamento se expressa, denominado de: 
a) Plano 
b) Projeto 
c) Programa 
d) Serviços 
 
28 - O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990), regulamenta a colocação da 
criança e do adolescente em família substituta. Em relação à colocação em família estrangeira, o Estatuto impõe 
que ela seja considerada: 
a) excepcional, sob a forma de tutela, guarda e/ou adoção. 
b) especial, sob guarda, com acompanhamento judicial nos primeiros dois anos. 
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c) excepcional, somente admissível sob a forma de adoção. 
d) legal, sob guarda ou tutela. 
 
29 - De acordo com O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990), o Conselho Tutelar 
é: 
a) órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente. 
b) órgão da administração pública municipal, vinculado a Política de Assistência Social, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
c) órgão da administração pública federal, composto por cinco membros, encarregado de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
d) órgão permanente vinculado a administração pública estadual, composto por cinco membros, encarregado de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
 
30 - A “priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento 
asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência”, é de acordo 
com a política nacional do idoso: 
a) uma das diretrizes da lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994. 
b) um dos princípios da Política Nacional do Idoso. 
c) uma competência da família. 
d) uma competência do poder público. 







