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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
DATA: 29/09/2013  

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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Vem aí o “lixeiro” do espaço 
 
Satélite suíço recolherá lixo espacial; ele terá tentáculos para recolher peças e pedaços de foguetes abandonados na 
órbita terrestre. 
 
O lixo espacial é um problema sério. Estima-se que metade dos satélites na órbita terrestre estejam abandonados. 
Especialistas afirmam que a quantidade de sujeira espacial já atingiu um nível ‘insustentável’.  
Agora, porém, o problema está mais perto de ser resolvido: um ‘lixeiro espacial’ recolherá os detritos e os lançará à 
atmosfera terrestre para serem queimados. Chamado CleanSpace One, o satélite suíço tem tentáculos capazes de 
recolher pedaços de foguetes e peças abandonadas. Uma vez capturadas, as peças são jogadas na atmosfera 
terrestre, onde entram em combustão.  
O satélite foi anunciado no ano passado, mas agora já tem data para entrar em ação: 2018. A empresa Swiss Space 
Systems (S3) está desenvolvendo um novo método para colocar o ‘lixeiro’ em órbita. Para o lançamento, o 
CleanSpace One será colocado em cima de um avião Airbus A300. Quando o avião atingir ___ altitude de cruzeiro, 
um foguete partirá em direção ___ órbita terrestre carregando o satélite - ele começará ___ faxina quanto atingir 
700 km de altitude.  
Estima-se que existam 370 mil pedaços de lixo orbitando a Terra. O problema é grave porque coloca em risco 
qualquer operação espacial: os objetos lançados correm risco de colidirem com um pedaço de lixo. 
A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agência dos EUA responsável pelas inovações tecnológico-
militares do país, já tem um programa de reciclagem de lixo espacial. 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI342926-17770,00-VEM+AI+O+LIXEIRO+DO+ESPACO.html 

 
01 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O “lixeiro espacial” recolherá os detritos da órbita terrestre.  
b) O “lixeiro espacial” foi enviado para a órbita ano passado. 
c) O “lixeiro espacial” tem tentáculos que recolhem pedaços de foguetes. 
d) O “lixeiro espacial” será colocado em cima de um avião para ser lançado. 
 
02 - A conjunção “quando” na frase: “Quando o avião atingir a altitude de cruzeiro [...]”, poderia ser 
substituída por qual das alternativas abaixo, mantendo o mesmo sentido: 
a) em se tratando de. 
b) enquanto. 
c) todavia. 
d) no momento em que. 
 
03 - Assinale a alternativa em que os verbos estão no presente: 
a) recolher – é – entram. 
b) está – começará – é. 
c) é – está – afirmam. 
d) estejam – é – afirmam. 
 
04 - Complete as lacunas do texto corretamente: 
a) há – à – a. 
b) à – a – a. 
c) a – à – a. 
d) à – a – há. 
 
05 - “Lixeiro” e “existam” se escrevem com “x”. Assinale a alternativa em que as lacunas também são 
completadas por “x”: 
a) e_ame – _ícara. 
b) _ícara – bola_a. 
c) en_uto – pista_e. 
d) pista_e – e_ame. 
 
06 - “Suíço” e “direção” são escritos com “ç”. Há palavras em que o significado é alterado quando 
escritas com “ç” ou “s”. O sentido correto de “seção” é: 
a) ato de repartir. 
b) ceder. 
c) espaço de tempo de uma reunião. 
d) tempo de um espetáculo de cinema. 
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07 - Seis pessoas estão jogando baralho em uma mesa circular. Carlos está sentado imediatamente à 
esquerda de Marcos, que por sua vez, está sentado de frente a Bruno. Victor está sentado 
imediatamente à direita de Tiago, que está sentado de frente a Antônio. Se Victor está sentado de 
frente a Carlos, então está sentado imediatamente à sua direita: 
a) Antônio. 
b) Bruno. 
c) Marcos. 
d) Tiago. 
 
08 - Tande havia marcado consulta médica para a próxima terça-feira. Porém, a secretária do médico 
ligou e remarcou a consulta de Tande para 200 dias após a data original. A nova data da consulta de 
Tande cairá em uma: 
a) sexta-feira. 
b) quinta-feira. 
c) quarta-feira. 
d) terça-feira. 
 
09 - No esquema abaixo, o segmento de reta  representa a trajetória de um ciclista. O ponto “k”, 
ponto de intersecção entre as semirretas r e s, perpendiculares entre si, representa sua residência. 
Quando o ciclista se encontra no ponto A, a menor distância entre ele e sua residência é 600 m. 
Quando ele se encontra no ponto B, a menor distância entre ele e sua residência é 480 m: 

 
Quando o ciclista estiver no ponto C, a menor distância entre ele e sua residência será: 
a) 1000 m. 
b) 900 m. 
c) 800 m. 
d) 700 m. 
 
10 - Considere um quadrado de lado medindo 40 cm. Unindo-se os pontos médios de seus lados, 
obtém-se um segundo quadrado e, assim, sucessivamente. Dessa forma, a soma do perímetro dos 10 
primeiros quadrados construídos é igual a: 
a) 25(2 + √2) cm. 
b) 75(2 + √2) cm. 
c) 125(2 + √2) cm. 
d) 155(2 + √2) cm. 
 
11 - De acordo com o IBGE, a densidade demográfica do município de Pérola é de aproximadamente: 
a) 42 moradores por km². 
b) 52 moradores por km². 
c) 62 moradores por km². 
d) 72 moradores por km². 
 
12 - O município de Pérola está localizado na divisa com: 
a) Umuarama e Guaíra. 
b) Esperança Nova e Guaíra. 
c) Xambrê e Guaíra. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 - O Plano Real foi implantado em meados de 1.994, quando o Presidente da República era: 
a) Fernando Collor. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar Franco. 
d) José Sarney. 
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14 - Sobre o Ministro Joaquim Barbosa é INCORRETO afirmar: 
a) É natural de Paracatu / Minas Gerais. 
b) É o atual Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
c) Foi eleito pela Revista Time (EUA) como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. 
d) Foi o relator da ação penal 470 (Processo do Mensalão). 
 
15 - Realizado em 1970, o seminário teve por finalidade estudar a "metodologia do serviço social". O 
evento foi idealizado para ser uma continuidade do histórico "Seminário de Teorização do Serviço 
Social", realizado em 1967. O seminário reuniu 35 assistentes sociais, que divididos em dois grupos, 
inseriram a metodologia empregada dentro de um esquema científico e introduziram algumas 
mudanças na terminologia tradicional. Ao contrário do seminário que o antecedeu, este não produziu 
um documento final e o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, instituição 
responsável pelo evento, publicou os relatórios de cada grupo separadamente. 
O enunciado acima se refere ao: 
a) Seminário de Araxá. 
b) Seminário de Teresópolis. 
c) Seminário Alto da Boa Vista. 
d) Seminário da Virada. 
 
16 - São considerados direitos sociais, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988: 
I - educação, saúde, alimentação. 
II - trabalho, moradia, lazer. 
III - cultura, defesa social, meio ambiente. 
IV - segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, à assistência e aos 
desamparados. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - Acerca da medida de adoção prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 
e alterações posteriores) julgue as afirmativas: 
I - A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. 
II - Podem adotar apenas os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil. 
III - A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 
IV - Para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
18 - A “opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero” é: 
a) Um dever do assistente social estabelecido pela Lei que regulamenta a profissão do assistente social. 
b) Uma das competências do assistente social estabelecido pela Lei que regulamenta a profissão. 
c) Um dos princípios fundamentais estabelecidos pelo Código de Ética Profissional do assistente social. 
d) Uma das atribuições privativas estabelecidos pelo Código de Ética Profissional do assistente social. 
 
19 - “A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos”, segundo a Lei 
Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93 e alterações posteriores) é entendida como: 
a) Uma das diretrizes da Política de Assistência Social. 
b) Um dos objetivos da Política de Assistência Social. 
c) Um dos objetivos da Seguridade Social. 
d) Um dos princípios da Política de Assistência Social. 
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20 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93 e alterações posteriores) 
“consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada 
ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários definidos pela Loas, 
bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos”. Nesse sentido, a Loas define como 
entidades de assessoramento aquelas que: 
a) de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade 
ou risco social e pessoal, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
b) de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção 
da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, 
dirigidos ao público da política de assistência social, e respeitadas as deliberações do CNAS. 
c) de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, e respeitadas as deliberações do 
CNAS. 
d) de forma continuada e pontual, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de 
prestação social especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal, e respeitadas as 
deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
 
21 - “O _____________________ e os __________________ constituem, em seu conjunto, uma 
entidade com personalidade _______________ e forma federativa, com o objetivo básico de 
________________ o exercício da profissão de Assistente Social em todo o território nacional” (Art. 
7º da Lei 8.662 de 07 de junho de 1993) 
Assinale a alternativa que complete corretamente o artigo descrito acima: 
a) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS); jurídica; disciplinar e 
defender. 
b) Conselho Federal de Assistência Social (CFAS); Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS); jurídica; julgar, 
defender e graduar. 
c) Conselho Federal de Assistência Social (CFAS); Conselhos Regionais de Assistência Social (CRAS); privada; julgar 
e disciplinar. 
d) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); Conselhos Regionais de Assistência Social (CRAS); privada; 
disciplinar e defender. 
 
22 - O planejamento estratégico, segundo Costa (2009), deve responder a cinco principais perguntas 
que partem da equipe responsável pelo processo: Onde estamos? Onde queremos chegar e como 
atuaremos para esse fim? A que distância estamos do que queremos alcançar? Como faremos para 
chegar lá? Como avaliaremos os resultados alcançados? Assim, à medida em que essas questões são 
respondidas, os principais momentos do planejamento vão sendo elaborados, como: 
a) objetivos, metas funcionais, elaboração de estratégias, plano de ação e formas de controle. 
b) missão, visão, princípios, análise do ambiente externo e interno, objetivos, metas funcionais, elaboração de 
estratégias, plano de ação e formas de controle e avaliação. 
c) missão, visão, princípios, análise do ambiente externo. 
d) objetivos, metas funcionais, elaboração de estratégias e formas de controle e avaliação. 
 
23 - (NETO, 1999) É muito recente, datando da segunda metade dos anos noventa do século X, o 
debate sobre o que vem sendo denominado de projeto ético-político do Serviço Social. O caráter 
relativamente novo desta discussão revela-se claramente na escassa documentação sobre o tema. No 
entanto, o objeto deste debate – e, sobretudo, a própria construção deste projeto no marco do Serviço 
Social no Brasil – tem uma história que não é tão recente, iniciada na transição da década de:  
a) 1950 a 1960. 
b) 1960 a 1970. 
c) 1970 a 1980. 
d) 1980 a 1990. 
 
24 - A regulamentação da Profissão Serviço Social ocorreu no Brasil em: 
a) 27 de agosto de 1957, sancionada pela Lei n° 8.662 que regulamentou a profissão de Assistente Social no Brasil. 
b) 07 de junho de 1993, sancionada pela Lei n° 8.662 que regulamentou a profissão de Assistente Social no Brasil. 
c) 27 de agosto de 1957, sancionada pela Lei n° 3.252 que regulamentou a profissão de Assistente Social no Brasil. 
d) 09 de maio de 1986, sancionada pela Lei n° 3.252 que regulamentou a profissão de Assistente Social no Brasil. 
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25 - Tendo por parâmetro o Sistema Único de Assistência Social (Resolução nº 33, de 12 de Dezembro 
de 2012), assinale a alternativa CORRETA acerca do que é exigência para a oferta da segurança de 
convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 
a) A segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social exige a oferta pública de rede continuada de 
serviços que garantam oportunidades e ação profissional para a construção, restauração e o fortalecimento de laços 
de pertencimento, de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários 
e; o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. 
b) A segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social é operada por meio da concessão de auxílios 
financeiros e da concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema 
contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade 
para a vida independente e para o trabalho. 
c) A segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social exige ações profissionais e sociais para o 
desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania; a conquista de 
melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o 
cidadão e a cidadã, a família e a sociedade; e conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos 
laços sociais, para os cidadãos e as cidadãs sob contingências e vicissitudes. 
d) A segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social exige a oferta, quando sob riscos 
circunstanciais, de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios 
eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos. 
 
26 - São diretrizes estruturantes da gestão do SUAS - Resolução nº 33, de 12 de Dezembro de 2012, 
dentre outros: 
I - Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. 
II - Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo. 
III - Matricialidade sociofamiliar. 
IV - Controle social e participação popular. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - O trabalho em equipe é atualmente condição essencial para a intervenção do assistente social. 
Nesse sentido, pode-se afirmar acerca da modalidade de trabalho Multidisciplinar: 
I - O trabalho Multidisciplinar é baseado na presença de várias áreas profissionais ou conhecimentos e 
habilidades num mesmo espaço de atuação.  
II - O trabalho Multidisciplinar implica estabelecer um plano de trabalho conjunto, explicitando-se as 
especialidades de cada área/atividade bem como os fluxos e os procedimentos institucionais.  
III - O trabalho Multidisciplinar está baseado na troca, no aprendizado mútuo do saber especializado 
para sustentação de ações que tenham centralidade no trabalho desenvolvido.  
IV - O trabalho Multidisciplinar se baseia na atuação de várias áreas profissionais num mesmo espaço 
de intervenção, desenvolvendo práticas que se articulam em torno de objetivos e metas definidos em 
comum. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - O estágio em Serviço Social deve ser concebido como um espaço de articulação entre ensino 
teórico, pesquisa e formação para o exercício profissional, portanto, é uma dimensão extremamente 
importante na formação do Assistente Social. O estágio supervisionado permite ao aluno: 
a) treinamento para responder prioritariamente as demandas do mercado profissional. 
b) substituir profissionais com vínculo formal por jovens prestadores de serviços. 
c) cumprimento competente e eficaz das rotinas burocráticas presentes nas instituições. 
d) a identificação com a 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. 
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29 - Na implementação da política nacional do idoso, de acordo com a Lei no. 8.842/94, compete aos 
órgãos e entidades públicos na área de Saúde: 
I - Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas 
profiláticas. 
II - Desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, 
e dos Municípios e entre os Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia para treinamento de 
equipes interprofissionais. 
III - Realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso, com 
vistas a prevenção, tratamento e reabilitação. 
IV - Incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
30 - As expressões da “Questão Social”, de acordo com Marilda Iamamoto (2007) é compreendido pela 
categoria profissional como: 
a) Objeto de Trabalho do assistente social. 
b) Instrumento de Trabalho do assistente social. 
c) Produto do Trabalho do assistente social. 
d) Força de Trabalho do assistente social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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