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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
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 – Língua Portuguesa 
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. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número de 
inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
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 ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
01. Assinale a alternativa em que todas as palavras não apresentam a correta separação silábica: 
 
a) Psi-co-lo-gia    /    su-bli-nhar 
b) Sub-li-nhar       /    sub-se-ção 
c) In-te-rur-ba-no   /   tran-so-ce-â-ni-co 
d) Felds-pa-to    /    ad-no-mi-nal 
e) I-ne-fi-caz    /    si-lep-se 
 
 
02. Alguns verbos costumam provocar dúvidas quanto à regência porque seu uso popular se encontra em 
desacordo com a norma culta. Assinale a alternativa em que a frase apresenta um erro de regência verbal: 
 
a) O atirador visou o alvo com cuidado. 
b) Lúcia gostaria muito de namorar Paulo. 
c) O gerente visou o cheque. 
d) Ele reside na Avenida Brasil.      
e) Prefiro mais o teatro do que o cinema.  
 
 
03. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir:  
Essas ......................................dentro da sala de aula não..............................a ............................dos  ânimos. 
 
a) Dissensões – amenisam – exaltação  
b) Dissensões – amenizam – exaltação  
c) Discensões – amenisam – exautação 
d) Dissenções – amenizam – exaltação 
e) Discenções – amenizam – exautação 
 
 
04.  Analise as frases abaixo quanto à correta concordância verbal: 
 
I-  Já chegaram a Curitiba o presidente e sua comitiva. 
II-  Tu e ele partireis juntos. 
III-  O comer e o beber é necessário.       
IV- Qual de nós seremos aprovados?    
V-  Mais de um ciclista perdeu o horário da competição. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) São corretas apenas as frases II, III e V. 
b) São corretas apenas as frases I, III, e V. 
c) São corretas apenas as frases I, II e V.   
d) São corretas apenas as frases II, III e IV. 
e) São corretas apenas as frases I, II e IV. 
 
 
05. Na frase “Aquela mulher tem um quê misterioso”, o processo de formação de palavra grifada chama-se: 
 
a) Aglutinação. 
b) Justaposição. 
c) Derivação imprópria. 
d) Parassíntese. 
e) Composição. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. “Foi à noite: o Estado do Rio de Janeiro levou uma punhalada nas últimas horas da terça-feira 6, quando a 
Câmara aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto de Lei 2565/11, de autoria do Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) que muda as regras da distribuição dos royalties de petróleo e, segundo a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, acarreta perdas de R$77 bilhões entre 2012 e 2020 para o Rio.” Revista Isto É. 
São Paulo: Nov, n. 2244,14 nov. 2012, p.80. 
 
Assinale a alternativa correta sobre o significado de royalties: 
 
a) É o nome do tipo do petróleo. 
b) Nome de quem descobriu o petróleo. 
c) Acordo entre quem vende e quem compra petróleo. 
d) Valores recebidos como compensação por danos ambientais provocados pelas empresas que exploram 

petróleo. 
e) Conjunto de informações sobre exploração petrolífera. 
 
 
07. “(...) diante das imensas colunas de Mármore do Vaticano, o pouco espaço que restava só não era 
ocupado porque o mundo inteiro não esperava que, da chaminé da Capela Sistina, a fumaça branca surgisse 
ainda naquela quarta-feira 13 de março (...)”.  Revista Isto É. São Paulo: Março, n. 2261,20 mar.2013, p.46. 
 
O texto acima se refere à eleição do Papa Francisco, sendo que seu verdadeiro nome é: 
 
a) Jean Louis Tauran. 
b) Julio Sosa.  
c) Carlos Gardel. 
d) José Maria Vilela. 
e) Jorge Mario Bergoglio. 
 
 
08. Desde a promulgação da Constituição de 1891, oficializado na Constituição de 1988 e confirmado pelo 
plebiscito em 1993, no Brasil, o sistema de Governo é o:  
 
a) Republicano. 
b) Presidencialismo. 
c) Monarquia. 
d) Parlamentarismo. 
e) Anarquista. 
 
 
09.A colonização de São Martinho teve seu início na segunda metade do século XIX. Este nome é em 
homenagem ao santo Padroeiro de várias comunidades que conservam seus costumes na cultura: 
 
a) Alemã. 
b) Polonesa. 
c) Italiana. 
d) Ucraniana. 
e) Açoriana. 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




 

 5 

10. O estilo predominante no Município de São Martinho está na arquitetura das casas. 
Assinale que tipo de arquitetura ainda está presente neste Município: 
 
a) Palafitas. 
b) Tendas. 
c) Prédios.  
d) Enxaimel.  
e) Alvenaria. 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. O Assistente Social tem sua profissão regulamentada pela Lei n° 8.662/1993 e o artigo 4° desta lei 

apontam as COMPETÊNCIAS do Assistente Social. Analise as afirmativas abaixo em relação a essas 
competências: 

 
I- Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto à órgãos da administração pública direta 

ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. 
II- Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam no âmbito de atuação do 

Serviço Social com participação da sociedade civil. 
III- Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população. 
IV- Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 

Social. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas. 
c) Apenas a afirmativas IV está incorreta. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
 
12.  A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, de 07 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização 
da Assistência Social. O artigo 4° desta lei aponta os PRINCÍPIOS que regem a Assistência Social. Sobre 
esses princípios, analise as afirmativas abaixo: 
 
I- Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
II- Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis. 
III- Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito à benefícios e serviços de qualidade, 

bem como, à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

IV- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão incorretas. 
d) Apenas a afirmativas II está incorreta. 
e) Apenas as afirmativas I e IV estão incorretas. 
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13. O Estatuto do Idoso, regulamentado pela Lei n° 10.741, de 1° de  outubro de 2003, em seu artigo  38 diz 
que: “Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria”. Assinale a alternativa correta. 
 
a) Reserva de 1% (um por cento) das unidades residenciais para atendimento aos idosos. 
b) Reserva de 2% (dois por cento) das unidades residenciais para atendimento aos idosos. 
c) Reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais para atendimento aos idosos. 
d) Reserva de 4% (quatro por cento) das unidades residenciais para atendimento aos idosos. 
e) Reserva de 7% (sete por cento) das unidades residenciais para atendimento aos idosos. 
 
 
14. A Lei n° 8.662/1993 regulamenta a profissão de Assistente Social.  Em seu art. 4° as competências e as 
atribuições em seu art. 5°. Analise as afirmativas abaixa: 
  
I- Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer 

uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
II- Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 

área de Serviço Social. 
III- Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidades de Serviço Social. 
IV- Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas dizem respeito as atribuições do Assistente Social. 
b) Todas as afirmativas dizem respeito as competências do Assistente Social. 
c) As afirmativas II e III dizem respeito as atribuições do Assistente Social. 
d) As afirmativas II e III dizem respeito as competências do Assistente Social. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
15. Dentro da Política Nacional de Assistência Social de 2004 – PNAS/2004, temos as unidades públicas 
estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um total de 1.000 
famílias/ano. Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 
socioassistenciais e locais da política de assistência social. A esta unidade denominamos de: 
 
a) PAIF. 
b) CREAS. 
c) CRAS. 
d) PAEF. 
e) CAPS. 
 
 
16. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
 
“A proteção social________________ é a modalidade de atendimento __________________ destinada a 
famílias e indivíduos que se encontram em situação de ___________________________, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outros”. 
 
a) básica - psicológico - dificuldade financeira 
b) especial - assistencial - risco pessoal e social 
c) básica - assistencial - risco pessoal e social 
d) básica - individual - extrema pobreza 
e) especial - psicológico - risco pessoal e social 
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17. A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, de 07 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização 
da Assistência Social. O artigo 5° desta lei aponta as DIRETRIZES da Assistência Social. Analise as 
afirmativas abaixo sobre essas diretrizes: 
 
I- Divulgação ampla dos benefícios, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 

pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
II-  Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 

único das ações em cada esfera de governo. 
III-  Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis. 
IV-  Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência Social em cada esfera de 

governo. 
V- Respeito a dignidade do cidadão, sua autonomia e ao seu direito à benefícios e serviços de qualidade, 

bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Apenas as alternativas II e III estão incorretas. 
e) Apenas a I e V estão incorretas. 
 
 
18. Tendo como base a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, correlacione a coluna A com a 
coluna B. 
 
Coluna A 
 
I-  Proteção Social de Média Complexidade 
II -  Proteção Social de Alta Complexidade 
 
Coluna B 
 
(   ) Atendimento dirigido as situações de violação de direitos, cujos vínculos não foram rompidos. 
(   ) Garantem proteção integral às famílias e indivíduos que se encontram sem referência. 
(   ) Oferece serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência. 
(   ) Oferece o serviço de Plantão Social, de orientação e apoio sócio familiar. 
(   ) Oferece o serviço de família substituta e família acolhedora. 
 
Assinale a opção que marca a seqüência correta: 
 
a) I, II, II, I, I 
b) I, I, II, II, I 
c) II, I, I, II, II 
d) II, II, I, I, I 
e) I, II, I, I, II 
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19. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS define e organiza os elementos essenciais e 
imprescindíveis à execução da política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões nos 
serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultados, nomenclatura dos serviços e da 
rede socioassistencial e, ainda, os eixos estruturantes e de subsistemas aqui descritos. Dentre eles, podemos 
afirmar que fazem parte deste sistema os seguintes eixos: 
 
I- Matricialidade sociofamiliar. 
II-  Descentralização político-administrativa e territorialização. 
III-  Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil. 
IV-  Controle Social. 
V- O desafio da participação popular/cidadão usuário. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
 
 
20.  A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB – RH/SUAS, define que equipes 
de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial levando em consideração o 
número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser 
garantidas aos usuários. Analise as questões abaixo, marcando (V) para Verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) Proteção Social Básica, municípios de pequeno porte I, até 2.500 famílias referenciadas: com 02 técnicos 

de nível superior, sendo um profissional assistente social e outro preferencialmente psicólogo e 02 
técnicos de nível médio. 

(   ) As equipes de referência para o CRAS, devem contar sempre com um coordenador, devendo o mesmo 
ter o seguinte perfil: ser um técnico de nível médio, podendo ou não ser concursado e ter experiência com 
trabalhos comunitários; 

(   ) Proteção Social Especial de Média Complexidade, para municípios em gestão inicial e básica, devem 
contar com a seguinte equipe: 01 coordenador, 01 assistente social, 01 psicólogo, 01 advogado, 02 
profissionais de nível superior ou médio, 01 auxiliar administrativo.  

 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
 
a) V, F, V 
b) F, V, V 
c) V, V, V 
d) V, V, F 
e) F, V, F 
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21. O autor Vicente de Paula Faleiros, aponta em seu livro Estratégias de Serviço Social”, especificamente no 
capítulo 2, acerca do objeto do Serviço Social: uma proposta de construção. Diante disso, complete a frase 
com as palavras corretas: 
 
I- teórico 
II- histórico 
III- prático 
IV- metodológico 
V- político 
 
“A construção do objeto profissional é um processo _____________________, ___________________, mas 
também, _________________, ou seja, imbricado e implicado tanto nas relações sociais mais gerais como 
nas relações particulares e específicas do campo das políticas e serviços sociais e das relações interpessoais”. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
 
a) I, III, V 
b) II, IV, V 
c) III, IV, V 
d) II, III, IV 
e) I, II, V 
 
 
22. O autor Mario da Costa Barbosa, em seu livro “Planejamento e Serviço Social”, aponta que “ Na visão de 
globalidade o planejamento é um todo integrado que compreende um conjunto de componentes e dimensões 
que se interligam intrinsecamente. Apenas para efeito de estudo pode se distinguir algumas dimensões”.  
 
Assinale a sequência correta em relação a estas dimensões: 
 
a) Humana, psicológica, metodológica 
b) Cultural, política, psicológica 
c) Humana, cultural, política 
d) Política, cultural, estrutural 
e) Metodológica, estrutural, política 
 
 
23. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, traz em seu conteúdo as medidas socioeducativas que 
serão aplicadas aos adolescentes que cometeram ato infracional. Poderá ser aplicada pela autoridade 
competente as seguintes medidas: 
 
I- Liberdade Assistida 
II- Prestação de Serviço á Comunidade 
III- Inserção em regime de semiliberdade 
IV- Aplicação de pena de reclusão 
V- Advertência 
 
É correto afirmar que: 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas a IV está incorreta. 
c) Todas estão corretas. 
d) Apenas a I, II e V estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
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24. A Norma Operacional Básica – NOB, do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (NOB/SUAS – 
2005), regulamenta a atuação dos Conselhos de Assistência Social, que devem ser compostos de forma 
paritária, por representantes do governo e da sociedade civil. Também define as funções dos Conselhos. 
Diante disso, analise as afirmativas abaixo: 
 
I- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos de assistência social. 
II- Executar a política de assistência social. 
III- Controlar e fiscalizar a política de assistência social. 
IV- Acompanhar e fiscalizar a gestão dos fundos de assistência social. 
 
Assinale a alternativa correta em relação as afirmativas acima: 
 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas a II e III estão corretas. 
d) Apenas a I, III e IV estão corretas. 
e) Apenas a I está correta. 
 
 
25. O Assistente Social tem em seu Código de Ética Profissional, parâmetros que norteiam a profissão. 
Dentre outros, sinalize os princípios fundamentais deste código: 
 
I- Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à 

garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. 
II- Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
III- Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na 

perspectiva da competência profissional. 
IV- Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de 

programas sociais. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a III e IV estão corretas. 
b) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
c) Apenas a I, II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Apenas a I e III estão corretas. 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





