
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’OESTE 
 

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

EDITAL 03/2012 – 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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DONA CLARISSE 
 
  Todos os retratos que tenho de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela - a doce 
fisionomia daquele rosto, daquela melancólica beleza de seu olhar. Ela passava o dia inteiro comigo. Era pequena e tinha os 
cabelos pretos. Junto dela eu não sentia necessidade de meus brinquedos. D. Clarisse, como _______________ os criado, parecia 
mesmo uma figura de estampa. Falava pra todos com um tom de voz de quem pedisse um favor, mansa e terna como uma 
menina de internato. Criara-se em colégio de freiras, sem mãe, pois o pai ficara viúvo quando ela ainda não falava. Filha de 
senhor de engenho, parecia mais, pelo que me contavam dos seus modos, uma dama nascida para a reclusão. 
 À noite ela me fazia dormir. Adormecer nos seus braços, ouvindo a surdina daquela voz, era o meu requinte de sibarita 
pequeno. 
 Ela me enchia de carícias. E quando o meu pai chegava nas suas crises, exasperado como um pé-de-vento, eu a via 
chorar e pronta a esquecer todas as intemperanças verbais do seu marido. Os criados _____________. Ela também os tratava 
com uma bondade que não conhecia mau humor. 
 Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação, e _________ assim, 
ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e me vestindo. A minha memória ainda guarda detalhes bem vivos que o tempo 
não conseguiu destruir. 
 
José Lins do Rego 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto, obedecendo às normas gramaticais referentes ao emprego 
dos pronomes: 
a) a chamavam / a amavam / a vejo. 
b) chamavam-lhe / amavam-na / lhe vejo. 
c) lhe chamavam / amavam-na / vejo-a. 
d) chamavam-na / lhe amavam / vejo-lhe. 
 
02 - As palavras “terna”, “exasperado” e “intemperanças verbais” em destaque no texto, têm sinônimos adequados em: 
a) meiga - enfurecido - insultos. 
b) triste - preocupado - injúrias. 
c) calada - rápido - desagrada. 
d) perfeita - agressivo - retratação. 
 
03 - A lembrança que o narrador possui de sua mãe apóia-se em detalhes: 
a) imaginários. 
b) vagos. 
c) imprecisos. 
d) nítidos. 
 
04 - Para formar o plural do substantivo composto pé-de-moleque só o primeiro termo toma a forma de plural, isso 
também ocorre com: 
a) João-de-barro. 
b) Fora-da-lei. 
c) Bem-te-vi. 
d) Beija-flor. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica das palavras retiradas do texto está correta: 
a) in-te-i-ro. 
b) fi-si-o-no-mi-a. 
c) ver-da-de-i-ra. 
d) ne-ce-ssi-da-de. 
 
06 - Assinale a alternativa correta quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto: freiras, dama e marido: 
a) frei - cavaleiro - mulher. 
b) padre - damo - marida.  
c) frade - cavalheiro - esposa.  
d) frei - cavalheiro - cônjuge. 
 
07 - Um grupo de 21 pessoas conclui determinada obra em 15 dias, trabalhando 10 horas por dia) Se fossem 30 pessoas, 
trabalhando 9 horas por dia, essa mesma obra seria concluída em: 
a) menos de 13 dias. 
b) 14 dias. 
c) 15 dias. 
d) mais de 15 dias. 
 
08 - Valdir possui um reservatório em formato de paralelepípedo reto-retângulo de dimensões internas de 4 dm, 8 dm e 
20 dm. Quando o nível de água desse reservatório atinge 5/8 de sua capacidade máxima, implica que há em seu interior: 
a) 100 litros de água. 
b) 140 litros de água. 
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c) 240 litros de água. 
d) 400 litros de água. 
 
09 - Num grupo de 60 pessoas, sabe-se que 60% delas possuem página em alguma rede social e que 40 pessoas possuem e-
mail. O número de pessoas desse grupo que possui e-mail e página em alguma rede social é igual a: 
a) 0. 
b) 16. 
c) 36. 
d) 40. 
 
10 - Melquezedeque pretende construir uma rampa de acesso à garagem de sua residência) Sabe-se que o desnível em 
relação à garagem é de 4,5 m e que a base dessa rampa deve medir 6 m. O comprimento dessa rampa será de: 
a) menos de 6 m. 
b) entre 6 m e  7 m. 
c) entre 7 m e 8 m. 
d) mais de 8 m. 

 
11 - As primeiras culturas a serem cultivadas em nossa região foi o Rami, o Café e a Hortelã. O que vem a ser “Rami”? 
a) Um arbusto que produz fibra vegetal. 
b) Uma árvore apropriada para reflorestamento. 
c) Uma espécie de planta aquática. 
d) Uma gramíneia muito apreciada pelo gado. 
 
12 - Assinale a afirmativa CORRETA sobre o Distrito Federal: 
a) É a Capital do Brasil. 
b) É um Estado. 
c) É uma Cidade. 
d) É uma Unidade da Federação. 
 
13 - O desenvolvimento da região onde hoje se localiza o município de Diamante d’Oeste deu-se com achegada de vários 
grupos de imigrantes de que Estados? 
a) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
b) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
c) Rio Grande do Sul e São Paulo. 
d) Santa Catarina e São Paulo. 
 
14 - Quantos anos de criação nosso município vai completar em Dezembro deste ano? 
a) 23 anos. 
b) 24 anos. 
c) 25 anos. 
d) 26 anos. 
 
15 - “O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de 
serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou 
contingência, que demandam intervenções especializadas”. (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL). 
Nesse sentido, o CREAS é um serviço que demanda Proteção Social a seus usuários orientado pela: 
a) Proteção Social Básica. 
b) Proteção Social Média. 
c) Proteção Socioassistencial. 
d) Proteção Social Especial. 
 
16 - Assinale a alternativa INCORRETA acerca do Benefício de Prestação Continuada - BPC, preconizado pela Lei 
Orgânica da Assistência Social: 
a) 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. 
b) O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 60 
(sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
c) Para efeito de concessão do BPC, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
d) 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. 
 
17 - A Norma Operacional Básica - NOB/SUAS disciplina a gestão pública da política de assistência social no território 
brasileiro. Seu conteúdo estabelece, dentre outros: 
I - Funções da política pública de assistência social para extensão da proteção social brasileira. 
II - Financiamento. 
III - Níveis de gestão do SUAS. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As alternativas II e III estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas a alternativa I é correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18 - Assinale a alternativa CORRETA que contemple o ano da aprovação da Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social e o órgão responsável por essa aprovação. 
a) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social foi aprovada em 2005 pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS. 
b) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social teve sua aprovação no ano 2000 pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. 
c) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social foi aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS. 
d) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social teve sua aprovação no ano 2007 através do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. 
 
19 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, a Proteção Social Especial tem 
por referência a ocorrência de situações de risco ou violação de direitos.  Inclui a atenção, EXCETO a: 
a) População que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou 
nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social.   
b) Crianças e adolescentes em situação de trabalho. 
c) Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, migrantes, usuários de substâncias psicoativas e outros indivíduos em 
situação de abandono. 
d) Adolescentes em medida socioeducativa. 
 
20 - “[...] Programas que visam o repasse direto de recursos dos fundos de assistência social aos beneficiários como forma 
de acesso à renda, visando o combate à fome, à pobreza e outras formas de privação de direitos que levem à situação de 
vulnerabilidade social, criando possibilidades para a emancipação, o exercício da autonomia das famílias e indivíduos 
atendidos e o desenvolvimento local”. (NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS). 
O enunciado acima refere-se à definição: 
a) Dos Benefícios Eventuais. 
b) Do Benefício de Prestação Continuada. 
c) Dos Benefícios de Transferência de Renda. 
d) Dos Benefícios Previdenciários. 
 
21 - A Constituição Federal de 1.988 define a Seguridade Social como o 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. 
O poder público tem por competência organizar a Seguridade Social obedecendo a princípios, EXCETO:  
a) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
b) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
c) Irredutibilidade do valor do benefício. 
d) Igualdade da base de financiamento. 
 
22 - Na implementação da Política Nacional do Idoso, que tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, define-se como competência 
para a área de Educação: 
a) Incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais. 
b) Desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o 
processo de envelhecimento. 
c) Garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua participação no mercado de trabalho, no setor 
público e privado. 
d) 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. 
 
23 - Assinale a alternativa CORRETA que melhor explique a medida socioeducativa de Semi Liberdade 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 Semi Liberdade constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Só poderá ser aplicada quando: tratar-se de ato infracional cometido mediante 
grave ameaça ou violência à pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves; e por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente imposta. 
b) A medida de Semi Liberdade 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 medida de Semi Liberdade consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. 
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d) O regime de Semi Liberdade pode ser determinado 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. 
 
24 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre a colocação de criança e adolescente em família substituta prevista no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990: 
a) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente. 
b) A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento 
posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio 
dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. 
c) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 
d) A colocação em família substituta admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais 
ou não governamentais. 
 
25 - Para o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990, considera-se adolescente aquele 
que: 
a) Possui entre dez e dezoito anos de idade. 
b) Possui entre doze e vinte e um anos de idade. 
c) Possui entre doze e dezoito anos de idade. 
d) Possui entre quatorze e dezesseis anos de idade. 
 
26 - Sobre o Código de Ética Profissional do assistente social assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ele não pode ser um documento que se “guarda na gaveta”, é necessário dar-lhe vida, por meio dos sujeitos que, 
internalizando seu conteúdo, expressam-no por ações que vão tecendo o novo projeto profissional no espaço ocupacional 
cotidiano. 
b) Indica um rumo ético-político, um horizonte para o exercício profissional. 
c) Os princípios constantes do Código de Ética são focos que vão iluminando os caminhos a serem trilhados, a partir de alguns 
compromissos fundamentais acordados e assumidos pelo Estado. 
d) Afirma como valor ético central, o compromisso com a liberdade. Implica a autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais, o que tem repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho profissional e nos rumos a ele 
impressos. 
 
27 - Qualquer processo de Trabalho implica uma matéria prima ou objeto sobre o qual incide a ação do sujeito, ou seja, o 
próprio trabalho que requer meios ou instrumentais para eu possa ser efetivado. Nesse sentido, de acordo com Iamamoto 
(1998), no processo de trabalho do assistente social quais são os meios de trabalho desse profissional? 
a) A Questão social e suas múltiplas expressões são os meios de trabalho do assistente social. 
b) O conhecimento teórico-metodológico é o meio de trabalho do assistente social, sem o que esse trabalhador especializado não 
consegue efetuar sua atividade ou função. 
c) Os meios de trabalho do assistente social pelo qual ele desenvolve suas atividades são: entrevistas, reuniões, plantões, grupos 
socioeducativos, encaminhamentos, dentre outros. 
d) Os meios de trabalho são os usuários e instituições empregadoras do assistente social. 
 
28 - “Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade” é: 
a) Competências do Assistente Social. 
b) Atribuições privativas do Assistente Social. 
c) Dever do Assistente Social. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - O Planejamento na perspectiva lógico-racional refere-se ao processo permanente e metódico de abordagem racional 
e científica de questões que se colocam no mundo social. Enquanto processo racional, ele se organiza por operações 
complexas e interligadas que envolvem necessariamente: (BAPTISTA, 2000) 
a) Planejamento, Execução e Monitoramento. 
b) Execução e Avaliação. 
c) Reflexão, Decisão, Ação e Retomada de Decisão. 
d) Decisão e Ação. 
 
30 - “A descoberta do ______________ pelo Serviço Social latino-americano contribuiu decisivamente para um processo 
de ruptura teórica e prática com a tradição profissional”. (IAMAMOTO, 1998, p. 210). 
Assinale a alternativa que complete corretamente a citação acima. 
a) Marxismo. 
b) Positivismo. 
c) Fatalismo e Messianismo. 
d) Método de B.H. 
 




