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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
ABRIL DE 2012 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - Português 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos 
fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
 
01. Leia o texto abaixo: 

 
Os cinco sentidos 

 
 Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo que têm por função receber 
informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O 
tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 
que são sentidas como sons.(...) 
 
A palavra relacional “que” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
 
a)  Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.    
b)  Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c)  Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 
d)  Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto. 
e)  Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
 
02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver, nas frases abaixo, são 
usadas na concordância correta? 
As aulas começam quando..............................oito horas. 
Nessa loja........................ relógios de parede. 
Ontem....................... ótimos programas na televisão. 
 
a)  bate, consertam-se, havia  
b)  batem, consertam-se, houve  
c)  bateram, conserta-se, houveram 
d)  batiam, consertar-se-ão, haverá 
e)  batem, consertarei, haviam 
 
 
03. Nestes versos de Camões: 
 
1- “É dor que desatina sem doer.” 
2- “Este rende munidas fortalezas; 
 Este a mais nobres faz fazer vilezas; 
 Este corrompe virginais purezas.” 
3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.” 
 
Encontramos respectivamente: 
 
a)  anáfora- zeugma-paradoxo 
b)  zeugma-paradoxo- anáfora 
c)  paradoxo-anáfora-zeugma   
d)  anáfora- paradoxo-zeugma 
e)  paradoxo-zeugma-anáfora 
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04.  “Vi uma estrela tão alta, 
 Vi uma estrela tão fria! 
 Vi uma estrela luzindo 
 Na minha vida vazia.” 
 
Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em 
que aparece essas figuras: 
 
a)  metáfora e sinestesia. 
b)  prosopopéia e antítese. 
c)  ironia e metáfora. 
d)  anáfora e metáfora.    
e)  hipérbole e eufenismo. 
 
 
05. Leia o texto para resolver a questão abaixo. 
 
“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade 
aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?” 
 
Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido. 
 
a)  Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de 

hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a 
dificuldade em manter o peso ideal? 

b)  Apesar de todos quererem ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em 
manter o peso ideal? 

c)  Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques 
cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar 
esguios?   

d)  Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a 
obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames 
cerebrais? 

e)  O fato de todos almejarem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o 
peso ideal? 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi: 
 
a) José Feltrin. 
b) Manoel Minervina Garcia. 
c) João Caruzo Mac Donald. 
d) Porfírio Feltrin. 
c) José Augusto Hulse. 
 
 
 
07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de 
Santa Catarina era: 
 
a)  Nereu Ramos.  
b)  Celso Ramos. 
c) José Augusto Hulse. 
d)  Heriberto Hulse. 
e) Filipe Schimit. 
 
 
08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país: 
 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Peru. 
d)  Uruguai. 
e)  Bolívia. 
 
 
09. Assinale a alternativa incorreta: 
Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, 
predominando, em extensão, as seguintes: 
 
a)  Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais. 
b)  Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto 

e trechos eventuais do Planalto. 
c)  Metamorficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, 

eventualmente em outras áreas. 
d)  Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto. 
e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto. 
 
 
10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de 
fevereiro/2012 de:  
 
a) 0,18% 
b) 0,56% 
c) 0,57% 
d) 0,60% 
e) 0,62% 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. Considerando a nova forma de organização familiar tida como família monoparental, assinale a 
alternativa que corresponde ao conceito e organização deste tipo de família. 
 
a) Este tipo de família compõe-se por um homem e uma mulher quando divorciados ou viúvos, 

vindos de outra relação. 
b) É a união de um homem e uma mulher com filhos adotivos. 
c) É a união de um homem e uma mulher, que resulta em descendentes. 
d) O poder parental é exercido somente pela mãe. 
e) É formada por um homem ou uma mulher, sem cônjuge, com a presença de uma ou mais crianças. 
 
 
12. Tendo base o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a liberdade assistida, enquanto medida 
judicial de cumprimento obrigatório será fixada: 
 
a) Pelo prazo máximo de um ano, logo, não pode ultrapassar este limite estabelecido. 
b) Pelo prazo mínimo de um ano, logo, podendo ultrapassar este limite estabelecido. 
c) Por prazo indeterminado, ouvindo a autoridade judiciária para que este determine o tempo. 
d) Pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada. 
e) Pelo prazo de seis meses, sem possibilidade de ser prorrogada. 
 
 
13. De acordo com a lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, em seu artigo 9º, a assistência à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e 
diretrizes previstos: 
 
a) Na Constituição Federal de 1988. 
b) Na lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 

Pública. 
c) Na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS. 
d) Nas políticas públicas existentes. 
e) Na lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 

Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o 
caso. 

 
 
14. Assinale a opção correta mediante a atribuição privativa do Assistente Social conforme a lei nº 
8.662, de 07 de junho de 1993: 
 
a) Encaminhar providencias, e prestar orientação social aos indivíduos. 
b) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais no exercício e defesa dos direitos civis. 
c) Planejar e organizar a política de assistência social. 
d) Participar como membro de conselhos de direitos. 
e) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de 

serviço social. 
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15. Referindo-se ao ECA, na subseção IV, da adoção, em seu artigo nº 52, as Comissões Estaduais 
Judiciárias de Adoção, tem por competência: 
 
a) Controlar a entrada e saída das crianças do país. 
b) Realizar todo o acompanhamento das crianças/adolescentes adotados por estrangeiros. 
c) Fazer a avaliação periódica dos casos de adoção. 
d) Manter registro de estrangeiros interessados em adoção, mediante o fornecimento de laudo de 

habilitação. 
e) Fiscalizar as adoções internacionais. 
 
 
16. Observe o enunciado abaixo e preencha as lacunas de acordo com o artigo 5º da lei que 
regulamenta a profissão de Assistente Social: 
 
“Constituem atribuições privativas do Assistente Social: ___________, ____________,____________, 
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social;” 
 
A opção que completa corretamente as lacunas é: 
 
a) Organizar – executar – definir 
b) Organizar – definir – formular 
c) Coordenar – elaborar – executar 
d) Implantar – formular – coordenar 
e) Definir – formular – executar 
 
 
17. Sobre os Conselhos Municipais de Saúde é correto afirmar: 
 
a) São órgãos deliberativos e controladores das ações no âmbito municipal. 
b) Municípios com mais de cem mil habitantes devem constituir mais de um conselho com a 

participação popular. 
c) São órgãos vinculados ao poder público municipal e administrados por servidores públicos. 
d) Não deliberam sobre a política de saúde. 
e) Não respeitam a paridade entre governamentais e não governamentais. 
 
 
18. Assinale a alternativa incorreta mediante a lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990: 
 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 
b) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não serão observados os princípios éticos 

e as normas expedidas pelo órgão de direção do sistema único de saúde quanto as condições para o 
seu funcionamento. 

c) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do sistema único de saúde, só 
poderão ser exercidos em regime de tempo integral. 

d) Os recursos financeiros do sistema único de saúde serão depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. 

e) Os convênios entre a união, os estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas 
unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo 
absorvido pelo sistema único de saúde. 
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19. O artigo 8º do ECA, foi alterado pela Lei nº 12.010 de 03 de agosto de 2009, analise e assinale o 
alternativa que corresponde a alteração, inclusão realizada: 
 
a) Incube ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e 

pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as conseqüências do estado puerperal. 
b) Incube ao poder público proporcionar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. 
c) A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-

natal. 
d) A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos 

específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do sistema. 
e) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais. 
 
 
20. Analisando o Código de Ética do Assistente Social, quais os direitos do Assistente Social perante 
as relações com as instituições empregadoras e outras: 
 
a) Programar, administrar, executar os serviços sociais. 
b) Denunciar falhas nos regulamentos da instituição que trabalha. 
c) Ter livre acesso a população usuária. 
d) Empenhar-se na viabilização dos direitos. 
e) Incentivar, sempre a prática profissional interdisciplinar. 
 
 
21. A política pública de assistência social, se faz integrada às políticas setoriais, assim objetiva: 
 
a) Universalizar os direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas. 
b) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que 

garantam a convivência familiar e comunitária. 
c) Participação da população. 
d) Igualdade de direitos sociais. 
e) Descentralização político-administrativa. 
 
 
22. Considerando a Assistência Social e as proteções afiançadas, assinale a opção correta que se refere 
à proteção social básica: 
 
a) Um dos serviços da proteção social básica é o plantão social. 
b) Os serviços de proteção social básica devem priorizar os serviços de abrigamento dos indivíduos 

que, por uma série de fatores, não contam mais com a proteção e o cuidado das suas famílias. 
c) A abordagem de rua, refere-se aos serviços de proteção social básica. 
d) O programa de atenção integral a família é considerado um serviço de proteção social básica. 
e) O Centro de Referencia Especializado da Assistência Social se faz através da proteção social 

básica. 
 
 
23.  Os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados segundo as seguintes referências: 
 
a) Vigilância social, defesa social, defesa institucional. 
b) Vigilância social, matricialidade sociofamiliar, controle social. 
c) Matricialidade sociofamiliar, descentralização político-administrativa, financiamento, controle 

social. 
d) Informação, monitoramento e avaliação. 
e) Vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. 
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24. Observando o Estatuto do idoso, assinale a opção incorreta: 
 
a) Compete ao poder judiciário, ou ao ministério público, determinar a inclusão em programa oficial 

ou comunitário de auxilio, orientação e tratamento a usuários de pendentes de drogas lícitas ou 
ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 

b) No sistema de transporte coletivo interestadual a reserva de 02 vagas gratuitas por veículo para 
idosos com renda igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 

c) Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 
semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares. 

d) São linhas de ação da política de atendimento as políticas e programas de assistência social, em 
caráter supletivo, para aqueles que necessitarem. 

e) As entidades de atendimento ao idoso deverão como obrigação oferecer acomodações apropriadas 
para recebimento de visitas. 

 
 
25. Verificando os tipos e níveis de gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, assinale V 
para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) A gestão plena é o nível em que o município tem a gestão total das ações de assistência social, 

sejam elas financiadas pelo fundo nacional de assistência social, mediante repasse fundo a fundo, 
ou que cheguem diretamente aos usuários, ou, ainda as que sejam provenientes de isenção de 
tributos, em razão do certificado de entidades beneficentes de assistência social – CEAS. 

(   ) Um dos requisitos para a gestão inicial é alocar e executar recursos financeiros próprios no fundo 
de assistência social para as ações de proteção social básica. 

(   ) Uma das responsabilidades da gestão inicial básica é alimentar e manter atualizadas as bases de 
dados dos subsistemas e aplicativos da rede SUAS, componentes dos sistemas nacional de 
informações. 

(   ) Na gestão básica não recebe-se incentivos financeiros do governo federa, somente na gestão plena. 
 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta: 
 
a) V,V,V,F 
b) F,F,F,V 
c) V,V,V,V 
d) F,F,F,F 
e) F,V,F,V  
 
 

 

 




