
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
DATA: 14/07/2013 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL Nº 018/2013 
 

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 de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
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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Chuchu 
 
 Joanita, em sua última carta escrita de Haia: “Mas que saudades de chuchu com molho branco”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, cucurbitácea reles que medra 
em qualquer beirada de quintal. Não tenho também nenhuma ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa 
injustiça em considerar insípido um prato que é insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo. 
 Sei ainda que os médicos nutricionistas banem o chuchu de todas as suas dietas, dizem que o chuchu não vale nada, é 
uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal. O chuchu é meu eterno pomo da discórdia com meu 
querido amigo Dr. Rui Coutinho. Quando ele desfaz do chuchu em minha presença, salto logo em defesa do humilde caxixe. 
Argumento assim: “Antigamente, antes da descoberta das vitaminas, se dizia o mesmo da alface, mas o sabor da planta, a 
boniteza de sua folha verdinha, ou talvez o instinto secreto da espécie sempre levaram o homem a comer ____ aristocrática 
Lactuca sativa. Um dia se descobriu que a alface é rica em vitamina A, cálcio e ferro. Então a alface deixou de ser água e 
celulose, e entrou nos menus autorizados e recomendados pelos nutricionistas. 
 Quem me dirá que um dia, próximo ou distante, não se descobrirá no chuchu um elemento novo, indispensável ____ 
economia orgânica? O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos ____ comer sem quase nenhum deleite essa 
coisinha verde e mole que se derrete na boca sem deixar vontade de repetir a dose”. 
 Rui Coutinho sorri cético. 
 Enquanto isso, na Holanda, Joanita, podendo comer os pratos mais saborosos do mundo, tem saudades é de chuchu com 
molho branco. Que desforra para o chuchu! 

BANDEIRA, Manuel. In: Quadrante 2. Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1963. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) da – na – de. 
b) a – à – em. 
c) da – à – em. 
d) a – na – a. 
 
02 - A palavra aristocrática é acentuada pela mesma razão que: 
a) cucurbitácea. 
b) cálcio. 
c) água. 
d) orgânica. 
 
03 - A palavra “chuchu” se escreve com “ch”. Também se escreve com “ch”: 
a) en___arcar. 
b) en___erido. 
c) en___oval.  
d) en___urrada. 
 
04 - A divisão silábica está incorreta em: 
a) nu-tri-cio-nis-tas. 
b) bra-si-lei-ros. 
c) coi-si-nha. 
d) de-lei-te. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente, de modo incorreto: 
a) despreza o chuchu = despreza-lhe. 
b) banem o chuchu = banem-no. 
c) repetir a dose = repeti-la. 
d) descobriu a alface = descobriu-a. 
 
06 - Um grupo formado por 15 trabalhadores conclui determinada tarefa em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se 
esse grupo fosse constituído por 10 trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma tarefa seria concluída: 
a) em menos de 15 dias. 
b) entre 15 e 18 dias. 
c) entre 18 e 22 dias. 
d) após 22 dias. 
 
07 - Wesley possui um terreno em formato retangular cuja área mede 500 m2 e o perímetro mede 90 m. A medida do 
comprimento desse terreno é igual a: 
a) 25 m. 
b) 30 m. 
c) 35 m. 
d) 45 m. 
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08 - Clóvis comprou duas calças e três bermudas por R$ 338,40. Sabe-se que cada bermuda custou o equivalente a 2/3 do 
valor de cada calça. Se Clóvis tivesse comprado uma calça e duas bermudas teria pago: 
a) R$ 174,90. 
b) R$ 197,40. 
c) R$ 202,60. 
d) R$ 226,20. 
 
09 - Num grupo de 180 pessoas, sabe-se que 2/3 delas usam boné, 60% das pessoas usam óculos escuros e 15 pessoas não 
usam boné nem óculos escuros. O número de pessoas desse grupo que usam boné e óculos escuros é igual a: 
a) 63. 
b) 50. 
c) 44. 
d) 33. 
 
10 - Uma choupana possui cobertura no estilo “cinco águas”, ou seja, o telhado é composto por 5 regiões com as mesmas 
dimensões. Cada região do telhado é representada por um triângulo isósceles com altura de 4 m e lados congruentes 
medindo 5 m. A superfície desse telhado mede: 
a) 25 m2. 
b) 50 m2. 
c) 60 m2. 
d) 100 m2. 
 
11 - A palavra “carambeí” é de origem Guarani e significa: 
a) Fazenda grande. 
b) Gado leiteiro. 
c) Rio caudaloso. 
d) Tartaruga no rio. 
 
12 - Da relação abaixo, que Deputado Federal teve sua prisão decreta pelo Supremo Tribunal Federal? 
a) João Paulo Cunha. 
b) Natan Donadon. 
c) Pedro Henry. 
d) Valdemar da Costa Neto. 
 
13 - Qual o Secretário do Estado do Paraná do Desenvolvimento Urbano? 
a) Ratinho Junior. 
b) Nelson Garcia. 
c) Roberto Requião. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
14 - Que país Sul-Americano pertenceu ao Brasil até 1.828 e era denominado como Província Cisplatina? 
a) Bolívia. 
b) Paraguai. 
c) Uruguai. 
d) Venezuela. 
 
15 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069/1990 e alterações posteriores) aponta como um dos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente “a garantia do atendimento em creche e pré-escola a criança de zero a seis anos 
de idade” e o “acesso ao ensino fundamental obrigatório, gratuito e igualitário, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria”.  
A que direito fundamental do ECA o texto está fazendo referência? 
a) Respeito, liberdade e dignidade. 
b) Vida e saúde. 
c) Educação, cultura e lazer. 
d) Convivência familiar e comunitária. 
 
16 - A Questão social, reformulada e redefinida nos diferentes estágios capitalistas, persiste substantivamente em saber a 
mesma. Julgue as afirmativas acerca dos pilares centrais da estrutura da questão social: 
I - Relação capital/Trabalho. 
II - Problemas e grupos sociais que podem colocar em xeque a ordem social. 
III - Expressão das manifestações das desigualdades e antagonismo ancorados nas condições próprias da sociedade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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17 - As funções de Proteção Social, de Vigilância Socioassistencial e de Defesa de Direitos, de acordo com a Lei Orgânica 
da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93 e alterações posteriores) são consideradas: 
a) Objetivos da Política de Assistência Social. 
b) Benefícios da Política de Assistência Social. 
c) Serviços da Política de Assistência Social. 
d) Programas e Projetos da Política de Assistência Social. 
 
18 - Julgue as afirmativas acerca da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93 e alterações posteriores): 
I - A descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo é uma das diretrizes da Política de Assistência Social. 
II - A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: Proteção social Básica e Proteção social Complexa. 
III - 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 de proteção social básica às famílias. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III é correta. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
19 - Julgue as alternativas abaixo acerca da profissão Serviço Social e assinale a INCORRETA: 
a) É uma profissão que exige formação em nível superior e, para exercê-la, é necessário que o graduado registre seu diploma no 
Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) da região onde pretende atuar. 
b) A primeira escola de Serviço Social brasileira surgiu em 1936, na Pontifica Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Neste 
período, o Serviço Social surge com um forte conteúdo doutrinário do pensamento social da Igreja Católica. 
c) O Serviço Social é profissão inscrita na divisão sócio técnica do trabalho, contudo não é regulamentado em Lei. 
d) É uma profissão interventiva, isto é, produz uma ação em uma determinada situação visando modificar aspectos da mesma, ou 
a realidade em si, pautada por conhecimentos sobre a realidade social. 
 
20 - A Proteção Social no Brasil é configurada pelo tripé da Seguridade Social, que de acordo com Constituição Federal 
de 1988 compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à: 
a) Saúde, Previdência e Assistência Social. 
b) Previdência Social, Saúde e Educação. 
c) Saúde, Assistência Social e Educação. 
d) Previdência e Assistência Social. 
 
21 - A liberdade, primeiro princípio defendido pelo Código de Ética do Assistente Social de 1993, tem como valor os 
seguintes componentes:  
a) Compromisso com a autonomia, a expansão do assalariamento e a estatização plena. 
b) Compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão do assalariamento. 
c) Compromisso com a autonomia, o pluralismo e o controle dos movimentos sociais. 
d) Compromisso com a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 
 
22 - De acordo com Código de Ética do Assistente Social de 1993, são deveres do(a) assistente social nas suas relações com 
os(as) usuários(a)s, EXCETO: 
a) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. 
b) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando os mesmos estiverem ferindo 
os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando, inclusive, o Conselho Regional, caso se faça necessário. 
c) Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de que estes possam usá-los para o 
fortalecimento dos seus interesses. 
d) Esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. 
 
23 - A utilização de instrumentos e técnicas que operacionalizam a ação profissional do assistente social é fundamental, 
mas é preciso considerar que as técnicas (instrumentos) por si só não conseguirão compreender a realidade social do 
indivíduo, por que: 
a) É necessário o conhecimento teórico do profissional embutido nesses instrumentos. 
b) É necessário que o profissional saiba utilizar corretamente as técnicas. 
c) O profissional deve buscar sempre novas técnicas para auxiliá-lo em seu cotidiano profissional. 
d) Não é necessário conhecimento teórico do profissional embutido nesses instrumentos. 
 
24 - Obter e manter as ações desenvolvidas em alta eficácia e efetividade é um desafio permanente para a administração 
pública. Uma das “ferramentas” para sustentar essa capacidade é a gestão estratégica. O conceito de gestão estratégica se 
define por um conjunto de decisões fundamentais que irão determinar o desempenho e o futuro da organização. A partir 
do momento em que se decide pela gestão estratégica, o passo seguinte é a elaboração do plano, que podemos também 
chamá-lo de: 
a) Planejamento estratégico.   c) Missão. 
b) Valores.     d) Definição de objetivos e metas. 
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25 - No Artigo 4º da Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, consta em seu parágrafo XI “realizar estudos socioeconômicos com 
os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades”. 
O enunciado acima faz referência a: 
a) Uma das atribuições privativas do Assistente Social. 
b) Uma das Competências do Assistente Social. 
c) Um dos Deveres do Assistente Social. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
26 - É CORRETO afirmar que a Política de Previdência Social de acordo com a Constituição Federal de 1988 possui: 
a) Caráter universal, de filiação obrigatória para assegurar a saúde dos trabalhadores.  
b) Caráter contributivo, de filiação obrigatória que concede direitos aos seus assegurados. 
c) Caráter universal, de filiação exclusiva para certas categorias de trabalhadores. 
d) Caráter privativo, de filiação não obrigatória para assegurar rendimentos extras. 
 
27 - A profissão Serviço Social possui um ________________________ que foi gestado no interior da categoria 
profissional e que expressa seu compromisso com a construção de uma nova ordem societária, mais justa, democrática e 
garantidora de direitos universais. Tem seus contornos expressos na Lei nº 8.662/1993, no Código de Ética Profissional de 
1993 e nas Diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social. 
Assinale a alternativa que complete corretamente a afirmação acima: 
a) projeto profissional coletivo e não hegemônico denominado de Projeto Ético-Político Profissional. 
b) projeto social hegemônico e conservador denominado de Projeto Ético-Político Profissional. 
c) projeto profissional coletivo e hegemônico denominado de Projeto Ético-Político Profissional. 
d) projeto social e profissional hegemônico de caráter neoconservador denominado de Projeto Ético-Político Profissional. 
 
28 - Quais documentos papais tiveram um papel sumamente importante para informar o desenvolvimento da profissão 
no período em que o Serviço Social brasileiro transita para a sua profissionalização e penetra nos centros de ensino 
superior e se vincula a certas instâncias do Estado? 
a) Quadragesimo Anno, divulgada por Pio XI em 1931 e Casti Connubii, divulgada por Pio XI em 1930. 
b) Pascendi Dominici Gregis, divulgada por Pio X em 1903 e Casti Connubii, divulgada por Pio XI em 1930. 
c) Rerum Novarum, divulgada por Leão XIII em 1891 e Pascendi Dominici Gregis, divulgada por Pio X em 1903. 
d) Rerum Novarum, divulgada por Leão XIII em 1891 e Quadragesimo Anno, divulgada por Pio XI em 1931. 
 
29 - O estágio supervisionado, dimensão extremamente importante e essencial à formação profissional do assistente social 
permite ao aluno-estagiário a identificação de uma autoimagem de um profissional capaz de compreender o significado 
sócio histórico do Serviço Social, a mediação entre interesses antagônicos de classes em suas relações com o Estado e as 
demandas profissionais. Nesse sentido, o estágio em Serviço Social deve ser concebido como espaço de:  
a) articulação entre ensino teórico, pesquisa e formação para o exercício profissional.  
b) cumprimento competente e eficaz das rotinas burocráticas presentes nas instituições.  
c) treinamento competente e eficaz das rotinas burocráticas presentes nas instituições.  
d) substituição de profissionais com vínculo formal por jovens prestadores dos serviços.  
 
30 - Tendo por referência a Lei nº. 8.842 de 1994 que fixa a Política Nacional do Idoso compete aos órgãos e entidades 
públicos na área de promoção e assistência social: 
I - 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. 
II - Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social 
do idoso. 
III - Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de 
cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa I está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 







