
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’OESTE 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL 02/2012 – TESTE SELETIVO MUNICIPAL 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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O JACARÉ E SEU PAPEL DE GARI AMBIENTAL 
 
1º Como toras de madeira, deitados em longas fileiras nas praias, os jacarés faziam parte da natureza nos rios Paraguai, 
Cuiabá e São Lourenço. Infelizmente, esse tempo já passou - caçadas comerciais os devastaram como se fossem uma praga. 
Uma das conseqüências perniciosas desse ataque: o número de piranhas se tornou consideravelmente maior. Pois os jacarés são 
os únicos inimigos desse peixe que, quando em número ______________, transforma os rios em armadilhas mortais. 
2º O fato de o jacaré se alimentar principalmente de peixes não significa, como muitos pensam, que ele ameace a espécie. 
Ao contrário. Desde suas fezes, que alimentam peixes, até a _________ dos pequenos ou filhotes perseguidos (eles se 
aproximam do jacaré, que invariavelmente só abocanha o atacante), ele protege a vida aquática. Aliás, igual às lontras, garças e 
cegonhas, o jacaré prefere os peixes doentes, impedindo a propagação de epidemias. 
3º Essa função do jacaré - gari da natureza - coincide com a das piranhas, que não representariam perigo sério se a 
quantidade de jacarés, para controlá-las, fosse suficiente. Na realidade, nenhum deles é ___________ - isso não existe. Ambos 
são úteis limpadores, desde que possam existir, juntos, nas proporções estabelecidas pela natureza. Uma das outras formas 
interessantes de o jacaré manter em ordem a natureza está em sua preferência por filhotes de pássaros que caem dos ninhos, sem 
chance de salvamento. O estranho é notar que, enquanto ele espera algum cair dos galhos que pendem sobre o rio, colhereiros, 
garças, cabeças-secas e baguaris pescam sossegadamente diante de suas mandíbulas. 
 

Veja, 21-05-75 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ezagerado - defeza - danozo. 
b) exagerado - defesa - danoso. 
c) ezagerado - defesa - danoso. 
d) exajerado - defeza - danozo. 
 
02 - Analise as substituições sugeridas para algumas palavras do texto: 
I - devastaram (1º parágrafo) = destruíram. 
II - perniciosas (1º parágrafo) = prejudiciais. 
III - consideravelmente (1º parágrafo) = infelizmente. 
IV - propagação (2º parágrafo) = surgimento. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) somente I e II. 
b) somente II e IV. 
c) somente III e IV. 
d) somente I e III. 
 
03 - Todas as alternativas apresenta fatos que provam que o jacaré “protege” a vida aquática, exceto: 
a) As fezes dos jacarés alimentam os peixes. 
b) O jacaré defende os filhotes devorando o atacante. 
c) O jacaré se alimenta de peixes doentes, impedindo a propagação de epidemias. 
d) O jacaré se alimenta principalmente de piranhas com isso impede que os rios se transformem em armadilhas mortais. 
 
04 - No fragmento “enquanto ele espera algum cair dos galhos” (3º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz 
uma idéia de: 
a) explicação. 
b) oposição. 
c) causa. 
d) tempo. 
 
05 - A palavra pássaros é acentuada pela mesma razão que: 
a) jacaré e preferência. 
b) número e mandíbulas. 
c) Cuiabá e aliás. 
d) aquática e contrário. 
 
06 - “Peixe” se escreve com “x”. Também se escreve com “x”:  
a) ca___umba e vê___ame. 
b) en___ente e co___ilar. 
c) me___erico e re___eio.  
d) ___alé e ca___ecol. 
 
07 - Fabian nasceu quando Adrian tinha 9 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 112. Adrian tem: 
a) 16 anos. 
b) 15 anos. 
c) 14 anos. 
d) 13 anos. 
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08 - Mikeli comprou 4 calças e 3 bermudas por R$ 262,90. Se ela tivesse comprado 1 calça e 2 bermudas, teria pago R$ 
103,10. O preço de cada calça comprada por Mikeli é igual a: 
a) R$ 43,30. 
b) R$ 45,50. 
c) R$ 46,60. 
d) R$ 48,80. 
 
09 - O tetraedro é uma pirâmide triangular regular em que todas as arestas possuem a mesma medida) A superfície de 
um tetraedro regular de arestas medindo 8 cm é igual a: 
a)  cm2. 

b)  cm2. 

c)  cm2. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Recentemente, um site da internet noticiou que o jogador Kaká viu o valor de seu passe despencar 60% se 
comparado a 3 anos antes, quando da sua aquisição pelo Real Madrid) Atualmente, estima-se que o craque brasileiro 
possa ter seu passe comprado por 70 milhões de reais. Com base nessas informações, é correto afirmar que Kaká teve seu 
passe adquirido pelo Real Madrid por, aproximadamente: 
a) 116 milhões de reais. 
b) 130 milhões de reais. 
c) 150 milhões de reais. 
d) 175 milhões de reais. 

 
11 - Dom Álvaro Cabeça de Vaca é considerado como o descobridor: 
a) Das Cataratas do Iguaçu. 
b) Do Estado do Paraná. 
c) Do Paraguai. 
d) Do Rio Paraná. 
 
12 - Em que ano aconteceu a alteração da grafia do nome do atual município de “Diamante d’Oeste”, deixando de se 
chamar “Diamante do Oeste”? 
a) 1.973. 
b) 1.979. 
c) 1.983. 
d) 1.987. 
 
13 - O Rio Paraná nasce entre quais Estados Brasileiros? 
a) Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. 
b) Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. 
c) Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. 
d) Minas Gerais, Paraná e São Paulo. 
 
14 - Qual foi primeiro nome do atual município de Diamante d’Oeste? 
a) Colônia Diamante. 
b) Foz do Diamante. 
c) Pouso Diamante.  
d) Salto do Diamante. 
 
15 - A década de 1980 foi extremamente fértil na definição de rumos técnico-acadêmicos e políticos para o Serviço Social. 
Hoje existe um projeto profissional, que aglutina segmentos significativos de assistentes sociais no país, amplamente 
discutido e coletivamente construído ao longo das três últimas décadas. Esse projeto de profissão e de formação 
profissional é denominado de: 
a) Projetos Societários. 
b) Projeto Ético Político. 
c) Projeto de Reconceituação. 
d) Projetos coletivos. 
 
16 - Sobre a categoria Trabalho, definida por Marx assinale a alternativa CORRETA: 
a) É um processo de que participa o homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua ação, media, regula e controla 
seu metabolismo com a natureza. 
b) O trabalho não pode ser reduzido à atividade realizada pelo homem que transforma a natureza por meio de sua capacidade de 
criação.  
c) O Ser social é fundante do Trabalho. 
d) O trabalho implica no desaparecimento da natureza e na sua transformação no sentido desejado pelos homens. 
 
17 - De acordo com Iamamoto (1998) considera-se como objeto de trabalho do assistente social: 
a) Questão Social. 
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b) As bases teórico-metodológicas. 
c) Arsenal de técnicas, entrevistas, reuniões, etc. 
d) Serviços Sociais. 
 
18 - A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 
sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Na implementação desta Política, define-se como 
competência para a área de Saúde: 
a) Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, especialmente mediante programas e medidas curativas. 
b) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a participação 
das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não governamentais. 
c) Adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do SUAS e 
SUS. 
d) Realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso, com vistas à prevenção, tratamento 
e reabilitação. 
 
19 - Para o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990, considera-se respectivamente 
criança e adolescente: 
a) Criança a pessoa até doze anos de idade; e Adolescente aquele que possui entre doze e vinte e um anos de idade. 
b) Criança a pessoa até doze anos de idade incompletos; e Adolescente aquele que possui entre doze e dezoito anos de idade. 
c) Criança a pessoa com até quatorze anos de idade; e Adolescente aquele que possui entre quinze e dezesseis anos de idade. 
d) Criança a pessoa até dez anos de idade incompletos; e Adolescente aquele entre dez anos e dezoito anos de idade. 
 
20 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Adoção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 
de 13 de Julho de 1990: 
a) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da 
criança ou adolescente na família natural ou extensa. 
b) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes. 
c) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 
d) É facultativa a adoção por procuração. 
 
21 - Assinale a alternativa CORRETA acerca da medida socioeducativa de Liberdade Assistida prevista no Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990 - a ser aplicada a adolescentes quando da prática do ato 
infracional: 
a) A liberdade assistida consiste em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. 
b) A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e 
orientar o adolescente. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento. Será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, 
revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
c) A liberdade assistida pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a 
realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a 
profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta 
prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. 
d) A liberdade assistida consiste na prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 
geral, por período não excedente há seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 
 
22 - O atual Código de Ética Profissional do Assistente Social está vigente no país desde o ano de __________.  Ele fora 
aprovado em substituição ao extinto Código de Ética de __________. 
Leia a afirmativa acima e assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas, tendo como conhecimento o ano 
de aprovação do último Código de ética profissional e do Código anterior a esse: 
a) 1993 e 1976. 
b) 1990 e 1987. 
c) 1993 e 1986. 
d) 1994 e 1990. 
 
23 - Durante a Ditadura Militar foram realizados dois Seminários de Teorização do Serviço Social. O I Seminário de 
Teorização realizado em 1967, entre outros temas, trata dos níveis de micro e da macro atuação do Serviço Social. 
Assinale a alternativa que nomeia esse I Seminário de Teorização do Serviço Social sobre o qual a questão se refere: 
a) Seminário e Método de B. H. 
b) Seminário de Teresópolis. 
c) Seminário Sumaré. 
d) Seminário de Araxá. 
 
24 - “Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação” é: 
a) Competência do Assistente Social. 
b) Atribuição privativa do Assistente Social. 
c) Dever do Assistente Social. 
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d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
25 - A duração do trabalho do Assistente Social, de acordo com a Lei que regulamenta a profissão - Lei nº 8.662, DE 07 
DE JUNHO DE 1993 e alterações posteriores são de: 
a) 20 (vinte) horas semanais. 
b) 30 (trinta) horas semanais. 
c) 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
d) 40 (quarenta) horas semanais. 
 
26 - De acordo com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a 
Política de Assistência social deve se organizar pelos seguintes tipos de proteção: 
a) Proteção Social Básica e Proteção Social Plena. 
b) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 
c) Proteção Social de Baixa, de Média e Alta Complexidade. 
d) Proteção Social Baixa e Proteção Social Especial. 
 
27 - Sobre o Benefício de Prestação Continuada - BPC previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social, julgue as 
alternativas e assinale a INCORRETA: 
a) Para fins de concessão do BPC considera-se idoso a pessoa com idade superior a 60 anos. 
b) Para concessão do benefício entende-se por a família: o requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 
deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto. 
c) O benefício de Prestação Continuada não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 
social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. 
d) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 
 
28 - “O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à 
prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais [...] às famílias”. (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA 
SOCIAL). 
Nesse sentido, o CRAS é um serviço que demanda Proteção Social a seus usuários orientado pela: 
a) Proteção Social Especial. 
b) Proteção Social Plena. 
c) Proteção Social Básica. 
d) Proteção Social Inicial. 
 
29 - São eixos estruturantes da gestão do SUAS, dentre outros: 
I - Alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários. 
II - Territorialização. 
III - Informação, monitoramento, avaliação e sistematização de resultados. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa I é correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
30 - A Seguridade Social preconizada pela Constituição Federal de 1.988 é um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. Para tanto, deve ser organizada pelo Poder Público a partir de objetivos. Assinale a alternativa CORRETA que 
corresponda a um dos objetivos definidos pela CF 1.988 a Seguridade Social: 
a) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores e dos aposentados. 
b) Equidade na forma de participação no custeio. 
c) Desigualdade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
d) Igualdade da base de financiamento. 
 




