
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

ASSISTENTE SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- De acordo com o Artigo 10 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), os hospitais e 

demais estabelecimentos, públicos e particulares, 

de atenção à saúde de gestantes, têm como suas 

obrigações: 

A) Proporcionar condições de permanência em 

tempo integral de um acompanhante, nos casos de 

internação da gestante 

B) Propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que 

dele necessitem 

C) Manter condições adequadas ao aleitamento 

materno 

D) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao 

neonato a permanência junto à mãe 

 

22- Segundo a lei 8742/no seu artigo nº2 sobre os 

objetivos da assistência social, assinale com V as 

verdadeira e F, as falsas: 

( ) A promoção da integração ao mercado de 

trabalho. 

( ) Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

(  ) Respeito à dignidade do cidadão, a sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 

de qualidade, bem como à convivência familiar e 

comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade. 

(  ) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

( ) Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

Assinale a alternativa correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo: 

A) V, F, V, F, V 

B) V, V, F, F, V 

C) V, F, F, V, F 
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D) V, V, V, V, V 

 

23- O conselho tutelar possui atribuições específicas 

estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Dentre as atribuições do 

conselho tutelar, previstas no art.136 podemos  

destacar, EXCETO: 

A) Assessorar o Poder Executivo local na elaboração 

da proposta orçamentária para planos e programas 

de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente 

B) Requisitar informações e documentos a 

particulares e instituições privadas 

C) Atender e aconselhar os pais ou responsável, 

aplicando as medidas previstas no art.129, I a VII 

D) Expedir notificações 

 

24- Com a promulgação da Lei no 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, é instituído, no Brasil, o Estatuto 

do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos. Com base nesse documento, 

pode-se afirmar: 

A) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 

condições econômicas de prover o seu sustento, 

impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 

âmbito da Previdência Social 

B) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou 

emprego, é facultada a fixação de limite máximo de 

idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos 

em que a natureza do cargo o exigir 

C) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) 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) No caso de entidades filantrópicas, ou casalar, é 

vedada a cobrança de participação do idoso no 

custeio da entidade 

 
25- Sobre o conceito de violência doméstica e 

familiar contra a mulher no art.5º na Lei 11340/06, 

assinale a alternativa CORRETA: 

A) A violência doméstica configura qualquer ação ou  

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial 

B) A violência doméstica caracteriza-se pelo uso da 

força ou atos de omissão praticados pelos pais ou 

responsáveis, com o objetivo claro ou não de ferir,  

deixando ou não marcas evidentes 

C) A violência doméstica é o mal que assola as 

comunidades que vivem em centros urbanos. 

Abrange toda e qualquer ação que atinge as leis, a 

ordem pública e as pessoas 

D) A violência doméstica refere-se ao uso do poder 

ou força para intimidar, excluir, implicar, humilhar, 

não dar atenção, fazer pouco caso, e perseguir os 

outros 

 

26- Em relação à Assistência Social e à Lei Orgânica 

da Assistência Social - LOAS: 

A) As ações na área de assistência social são 

organizadas em sistema centralizado, estando o 

Ministério do Bem-Estar Social como instância 

coordenadora da Política Nacional de Assistência 

Social 

B) Os programas de assistência social compreendem 

ações integradas e complementares com objetivos, 

tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar benefícios e os 

serviços assistenciais 

C) O funcionamento das entidades e organizações de 

assistência social depende de prévia inscrição no 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

D) A assistência social realiza-se de forma 

desarticulada às políticas setoriais, visando ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos 

sociais, ao provimento de condições para atender 

contingências sociais e à universalização dos direitos 

sociais 

 

27- Os Conselhos de Saúde são uma expressão das 

idéias defendidas desde o início do movimento pela 

politização da saúde, no final da década de 1970, 

podendo ser definidas pela: 

A) Participação da população nas políticas e na 

organização dos serviços, estabelecendo novos  
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mecanismos de gestão 

B) Justiça social fundada na solidariedade, em uma 

comunidade politicamente inclusiva 

C) Universalização da saúde, já iniciada pelo INAMPS 

em 1985 

D) Descentralização com direção única de cada esfera 

de governo 

 

28- Quanto à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover 

a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, a Assistência Social tem por objetivo a 

garantia de: 

A) 2 salários mínimos de benefício mensal 

B) 1 salário mínimo de benefício mensal 

C) ¼ do salário mínimo de benefício mensal 

D) 3 salários mínimos de benefício mensal 

 

29- O artigo 18 do Código de Ética Profissional do 

Assistente Social de 1993 assegura que a quebra do 

sigilo profissional só é admissível quando: 

A) O Assistente Social for convocado a comparecer na 

qualidade de perito ou testemunha perante a 

autoridade competente 

B) O Assistente Social estiver realizando trabalho 

multidisciplinar 

C) Tratarem-se de situações cuja gravidade possa, 

envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos 

interesses do usuário, de terceiros e da coletividade 

D) Depor como testemunha sobre situação sigilosa 

do usuário de que tenha conhecimento no exercício 

profissional 

 

30- Sobre a pesquisa em Serviço Social na 

atualidade, é correto a afirmação: 

A) É matéria de preocupação do assistente social, 

desde a institucionalização do Serviço Social, a 

exemplo da pesquisas de Mary Richmond, que 

ocasionaram a produção da obra “Serviço Social de 

Caso” 

B) O Serviço Social reconhece que é por meio da 

ciência que se promove e se produz a sistematização 

do único conhecimento possível e que o método da 

ciência é o único válido, sendo este descritivo 

C) Realizar pesquisas que subsidiem formulação de 

políticas e ações profissionais constitui habilidade e 

competência do assistente social, definida pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Serviço Social 

D) Constitui investigação da realidade sensível, por 

meio do método indutivo, procurando captar a 

aparência dos fatos, o já denominado por Karel Kosik 

de “mundo da pseudoconcreticidade” 

 

31- Segundo o Código de Ética Profissional do 

Assistente Social de 1993 indique um dos princípios 

fundamentais: 

A) Defesa do aprofundamento da democracia, 

enquanto socialização da participação política e da 

riqueza socialmente produzida 

B) Articulação com os movimentos de outras 

categorias profissionais que partilhem dos princípios 

deste Código e com a luta geral dos assistentes 

sociais 

C) Defesa intransigente dos direitos humanos, do 

arbítrio e do autoritarismo 

D) Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de desconstrução de uma nova ordem 

societária, sem dominação-exploração de classe, 

etnia e gênero 

 

32- De acordo com o Código de Ética do Assistente 

Social, 1993, são deveres do profissional nas 

relações com a Justiça em seu art.19, Capítulo VI: 

A) Incentivar, sempre que possível, a prática 

profissional interdisciplinar 

B) Aceitar a nomeação como perito e/ou atuar em 

perícia, mesmo quando a situação não se caracterizar 

como área de sua competência ou de sua atribuição 

profissional, mas pelo dever de prestar serviço à 

justiça 

C) Respeitar as normas e princípios éticos das outras 

profissões 

D) Comparecer perante a autoridade competente, 

quando intimado a prestar depoimento, para 

declarar que está obrigado a guardar sigilo 

profissional 

 

33- A partir da instituição da Lei Orgânica da  
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Assistência Social, em 1993, e da publicação da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/1999), 

começa a aparecer com maior importância para a 

construção da política pública de assistência social: 

A) O sistema penitenciário como lócus para a 

inclusão de menores infratores 

B) As crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais 

C) As instituições sociais de abrigamento para grupos 

familiares desorganizados 

D) Às pessoas, às suas circunstâncias e dentre elas 

seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família 

 

34- Na Lei Orgânica do Município de Rio do Sul/SC, 

art.117, nas ações de amparo ao idoso, assinale a 

alternativa correta: 

I. Não há preferência ao atendimento aos idosos em 

seus lares; 

II. Assegurará incentivo à criação de asilos de idosos 

e estabelecimentos similares, fiscalizando seu 

funcionamento; 

III. Incentivará o associativismo de trabalho das 

pessoas idosas para o aproveitamento de suas 

habilidades e complementação da renda para sua 

sobrevivência; 

IV. Garantirá aos maiores de sessenta anos 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

A) Os itens I, II, III e IV estão corretos 

B) Os itens  I,II e III estão corretos 

C) Os itens II e III estão corretos 

D) Os itens I e IV estão corretos 

 

35- Considere os Princípios fundamentais definidos 

no Código de Ética Profissional dos Assistentes 

Sociais de 1993 e marque a alternativa correta: 

I. 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. 

II. Ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda a sociedade, 

com vista à garantia dos direitos sociais e políticos 

das classes trabalhadoras. 

III. Defesa intransigente dos direitos humanos e  

recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, 

como socialização da participação política e da 

riqueza socialmente produzida. 

A) Os itens I e III estão corretos 

B) Os itens II e IV estão corretos 

C) Os itens I, II, III estão corretos 

D) Todas as afirmativas estão corretas 

 

36- A Lei no 11.340/2006 recebeu o nome Maria da 

Penha, mulher que se tornou um importante 

símbolo da luta contra a violência doméstica no 

Brasil. Ela sofreu duas tentativas de homicídio de 

seu companheiro. Não morreu, mas sofreu graves 

sequelas. A aplicação da Lei é uma importante 

conquista para o direito das mulheres por que: 

A) A proteção policial, quando necessária, só pode 

ser realizada mediante autorização expressa do juiz 

B) A mulher pode desistir da denúncia somente na 

delegacia 

C) Determina que a violência doméstica contra a 

mulher independe de orientação sexual 

D) A pena prevista para os casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher é a cesta básica 

ou outras de prestação pecuniária 

 

37- O Sistema Único da Assistência Social tem 

modelo de gestão descentralizado e participativo, 

constituindo-se na regulação e organização em todo 

o território nacional das ações socioassistenciais. 

Neste sentido, podemos afirmar que são os eixos 

estruturantes do SUAS: 

I. Matricialidade Sócio-Familiar. 

II. Descentralização político-administrativa e 

Territorialização. 

III. Financiamento. 

IV. Controle Social. 

Estão corretas: 

A) Somente II e IV 

B) Somente I e III 

C) Somente I, II, III e IV 

D) Somente II e III 
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38- A coluna I apresenta leis referentes à proteção 

social brasileira e a coluna II às politicas 

correspondentes: 

Enumere a coluna II de acordo com a I: 

1 – Lei 8.842 de 04 de 

janeiro de 1994. 

2 – Lei 8.069 de 13 

julho de 1990. 

3 – Lei 8.742 de 07 de 

dezembro de 1993. 

4 – Lei 10.741 de 01 de 

outubro de 2003. 

(    ) – Lei Orgânica da 

Assistência Social; 

(    ) – Política Nacional 

do Idoso; 

(    ) – Estatuto do 

Idoso; 

(    ) – Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente. 

Assinale a sequência correta: 

A) 3, 1, 4, 2 

B) 2, 3, 4, 1 

C) 4, 2, 3, 1 

D) 1, 4, 2, 3 

 

39- A Proteção Social a ser garantida pela Política 

Nacional de Assistência Social, em vigor, se 

estrutura de acordo com quais níveis de 

complexidade? 

A) Proteção Social Básica e Proteção de Média 

Complexidade 

B) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

C) Proteção de Média Complexidade e de Alta 

Complexidade 

D) Proteção Social Especial e de Média Complexidade 

 

40- O Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social foi um movimento tipicamente latino-

americano , que instituiu o pluralismo no Serviço 

Social. Assinale a alternativa que contempla as 

perspectivas que constituem esse movimento, 

segundo a denominação de Paulo Netto (2009): 

A) Conservadora Clássica, Fenomenológica e Marxista 

B) Perspectiva Neotomista, Positivista e Marxiana 

C) Perspectiva Psicologista, vertente Fenomenológica 

Husserliana e vertente Marxista Althusseriana 

D) Modernização Conservadora, reatualização do 

Conservadorismo e intenção de Ruptura 

 

 

 


