
 
 
 

 
 

Edital 01/2012 - DATA DA PROVA: 22/04/2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 
11 - No âmbito do Movimento de Reconceituação explicitaram-se para o Serviço Social brasileiro algumas 
vertentes de análise a partir do desenvolvimento do debate e da produção intelectual da profissão. Dentre as 
principais vertentes, se explicita a vertente modernizadora, que se caracteriza: 
a) Pela incorporação de abordagens funcionalistas, estruturalistas e mais tarde sistêmicas (matriz positivista), voltadas a 
uma modernização conservadora e à melhoria do sistema pela mediação do desenvolvimento social e do enfrentamento 
da marginalidade e da pobreza na perspectiva de integração a sociedade. 
b) Por trazer a profissão a consciência de sua inserção na sociedade de classes e que no Brasil vai configurar-se, em um 
primeiro momento, como uma aproximação ao marxismo. 
c) Como metodologia dialógica, apropriando-se da visão de pessoa e comunidade de E. Mounier (1936) dirige-se ao 
vivido humano, aos sujeitos em suas vivências, colocando para o Serviço Social a tarefa de auxiliar na abertura do 
sujeito existente, singular, em relação aos outros, ao mundo de pessoas. 
d) Por uma tendência que no Serviço Social brasileiro vai priorizar as concepções de pessoa, diálogo e transformação 
social (dos sujeitos) como forma de reatualização do conservadorismo presente no pensamento inicial da profissão. 
 
12 - O Código de Ética Profissional que rege a profissão - Serviço Social - é um dispositivo legal que aponta 
princípios fundamentais, de orientação valorativa, que devem alicerçar o exercício profissional. Nesse sentido, 
julgue as afirmativas acerca dos princípios fundamentais que regem a profissão do Assistente Social: 
I - Respeito incondicional ao aparato burocrático das instituições prestadoras de serviços assistenciais. 
II - Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
III - Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 
IV - Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas 
expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
13 - O Código de Ética Profissional do Serviço Social apresenta em seu Capítulo VI – os deveres e o que é vedado 
ao assistente social quando de sua relação com a Justiça. Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA acerca 
do que é vedado ao assistente social nesse âmbito: 
a) Quando intimado/a a prestar depoimento perante à autoridade competente, declarar que está obrigado/a a guardar 
sigilo profissional. 
b) Apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou 
depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios éticos contidos neste Código. 
c) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia mesmo quando a situação se caracterizar como área de sua 
competência ou de sua atribuição profissional. 
d) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do/a usuário/a de que tenha conhecimento no exercício profissional, 
mesmo quando autorizado. 
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14 - O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) é considerado o marco histórico-político da 
tendência intenção de ruptura com o conservadorismo da profissão e ficou conhecido como “Congresso da 
Virada” face a sua importância na construção do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. Esse 
congresso de grande importância à história da profissão ocorreu em: 
a) Setembro de 1979. 
b) Agosto de 1988. 
c) Dezembro de 1980. 
d) Julho de 1970. 
 
15 - De acordo com Marilda Iamamoto considera-se as múltiplas expressões da questão social como: 
a) A força de trabalho do assistente social. 
b) Processo de trabalho do assistente social. 
c) Matéria prima ou objeto do trabalho do assistente social. 
d) Instrumentos de trabalho do assistente social. 
 
16 - A designação dada ao método elaborado no período de 1972 a 1975 que propunha a constituição de uma 
metodologia alternativa às perspectivas das abordagens funcionalistas da realidade e que buscava articular 
teoria e ação a partir de sete momentos, é denominado pela categoria profissional de: 
a) Documento de Teresópolis. 
b) Método de B.H. 
c) Documento de Araxá. 
d) Seminário de Teorização. 
 
17 - Assinale a alternativa CORRETA acerca das competências do assistente social tendo como parâmetro o 
artigo 4º da Lei de Regulamentação da Profissão - Lei n° 8.662, de 07 de junho de 1993: 
a) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais. 
b) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 
c) Assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que 
exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. 
d) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas. 
 
18 - Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), de acordo com a Lei de Regulamentação da 
Profissão, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício da seguinte atribuição: 
a) Organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das instituições e obras sociais úblicas 
e privadas, ou de fins filantrópicos. 
b) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa. 
c) Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 
d) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. 
 
19 - “Como primeira forma de presença da assistência social na burocracia do Estado republicano brasileiro, 
ainda que na função subsidiária de subvenção às organizações sociais que prestam amparo social é considerado, 
entretanto, como um marco da preocupação do Estado em relação à centralização e organização das obras 
assistenciais públicas e privadas”. (MESTRINER, 2008, p. 66). 
O enunciado acima se refere: 
a) A LBA. 
b) Ao CNSS. 
c) Ao CNAS. 
d) Ao Serviço Social. 
 
20 - No governo Collor inaugura-se no país a entrada do projeto neoliberal e a disseminação ideológica de que a 
causa dos problemas sociais e econômicos do Brasil centrava-se no “gigantismo” do Estado e a solução seria 
reduzi-lo ao máximo, transferindo suas funções para empresas, supostamente mais eficientes. Sobre esse período 
julgue as afirmativas: 
I - No governo Collor ocorre à abertura de mercados, incentivos à reestruturação de empresas, intensos 
processos de desregulamentação de direitos. 
II - Os investimentos em políticas públicas foram restritos (ou quase nulos).  
III - A materialização das responsabilidades do Estado frente à prestação de serviços sociais públicos é protelada 
e demonstra a nítida fragilidade do Estado quanto à consecução da garantia de direitos sociais normatizados. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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21 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC é: 
a) É a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
b) É um beneficio que garante um salário-mínimo mensal a todos os idosos. 
c) É um benefício garantido pela Previdência Social à pessoa com deficiência e ao idoso. 
d) Consiste no repasse de ¼ do salário mínimo mensal para portadores de deficiência e idosos sem meios de prover sua 
manutenção. 
 
22 - “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 da proteção social especial”. (LEI ORGANICA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1993). 
O enunciado acima se refere: 
a) Ao Órgão Gestor municipal da assistência social. 
b) A rede socioassistencial. 
c) Ao CRAS. 
d) Ao CREAS. 
 
23 - A Norma Operacional Básica 2005 disciplina a operacionalização da gestão da política de assistência social, 
conforme a Constituição Federal de 1988, a LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da Política 
Nacional de Assistência Social de 2004, sob a égide de construção do SUAS. Nesse sentido, o conteúdo da NOB 
2005 estabelece EXCETO: 
a) Funções da política pública de assistência social para extensão da proteção social brasileira. 
b) Instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático de gestão do SUAS. 
c) O funcionamento das instâncias de controle social. 
d) Níveis de Gestão do SUAS. 
 
24 - A proteção social básica, segundo a NOB SUAS opera através da oferta de: 
I - Benefícios eventuais. 
II - Rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues, abrigos, moradias provisórias para adultos e idosos, 
garantindo a convivência familiar e comunitária. 
III - Serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva. 
IV - Ações de apoio a situações de riscos circunstanciais, em decorrência de calamidades públicas e emergências.  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa I é correta. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
25 - Compete a área de Cultura, Esporte e Lazer na implementação da Política Nacional do Idoso: 
a) Desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o 
processo de envelhecimento. 
b) Valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos mais jovens, como meio 
de garantir a continuidade e a identidade cultural. 
c) Apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de universalizar o acesso às diferentes 
formas do saber e a cultura. 
d) Promover e defender os direitos da pessoa idosa. 
 
26 - Analise as afirmativas acerca dos dispositivos preconizados pela Política Nacional do Idoso: 
I - 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. 
II - Considera-se idoso, para os efeitos da Política Nacional do Idoso a pessoa maior de sessenta e cinco anos de 
idade. 
III - Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso serão órgãos permanentes, 
paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de 
organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa CORRETA que melhor defina 
a medida sócia educativa denominada de Liberdade Assistida: 
a) O regime de Liberdade Assistida 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 
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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. 
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 consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo 
ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de 
modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.  
d) A liberdade assistida consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. 
 
28 - Tendo como parâmetro a atual política de defesa dos direitos da criança e ao adolescente - Lei n° 8.069/90, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) O poder público, as instituições estão isentas da garantia de prover condições adequadas ao aleitamento materno aos 
filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. 
b) Considera-se criança, para os efeitos do ECA, a pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre quatorze e dezoito anos de idade. 
c) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários. 
d) Nenhuma criança, sem exceção, poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judicial. 
 
29 - As medidas Específicas de Proteção previstas no ECA poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
bem como substituídas a qualquer tempo. Na aplicação destas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, 
preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. São princípios que 
regem a aplicação dessas medidas, EXCETO: 
a) Prevalência do Estado: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência 
às medidas que os mantenham em instituições do Estado, se isto não for possível, que sejam atendidas em organizações 
da sociedade civil. 
b) Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos 
previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal. 
c) Intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja 
conhecida. 
d) Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja 
indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. 
 
30 - São alguns dos Direitos Sociais preconizados pelo Constituição Federal de 1988: 
I - Educação, Saúde e Assistência aos desamparados. 
II - Trabalho e Moradia e Lazer. 
III - Segurança, Previdência social e Proteção à maternidade e à infância. 
IV - Alimentação, Saneamento e Cultura. 
Assinale a alternativa CORRETA que contemple os direitos sociais: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 







