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Prefeitura Municipal de Campo Erê 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 

 

 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  

azul ou preta. 

 
* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

01) Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco da frase 

abaixo: 

Era para __________ falar ______________ ontem, mas não _____________ encontrei em 

parte alguma. 

 

a) mim, consigo, a. 

b) eu, com ela, a. 

c) mim, consigo, lhe. 

d) mim, contigo, te. 

e) eu, com ela, lhe. 

 

02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da colocação pronominal: 

 

a) Ninguém quer aconselhá-lo. 

b) A filha não o atendeu. 

c) Não lhe darei qualquer informação. 

d) Me empreste o livro. 

e) Receber-te-ei com muito prazer. 

 

03) As palavras sublinhadas na frase “Admirado, não conseguiu explicar a proveniência 

de sua fortuna.” são, respectivamente: 

 

a) Substantivo, advérbio, artigo. 

b) Pronome, artigo, pronome. 

c) Adjetivo, advérbio, pronome. 

d) Adjetivo, conjunção, preposição. 

e) Verbo, conjunção, preposição. 

 

04) A expressão sublinhada na frase: “A região é árida e hostil, no entanto alguns animais 

sobrevivem lá.” denota ideia de: 

 

a) Adição. 

b) Conclusão. 

c) Adversidade. 

d) Explicação. 

e) Alternativa. 

 

05) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego da pontuação: 

 

a) Algumas lavadeiras enchiam suas tinas; outras estendiam nos coradouros a roupa que 

ficara de molho. 

b) E, durante muito tempo, fez-se um vaivém de mercadores. 

c) Alexandre, em casa, à hora do descanso, nos seus chinelos e na sua camisa 

desbotada. 

d) A das Dores morava em sua casinha à parte, mas toda a família habitava na favela. 

e) A primeira que se pôs a lavar foi, a Leandra. 
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06) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso de: meio, meia, meias 

 

a) Comi meia fruta. 

b) Ela saiu meia nervosa. 

c) Não fale por meias palavras. 

d) Esboçou meio sorriso. 

e) Estavam meio preocupadas. 

 

07) O emprego de há, à, a está incorreto na alternativa: 

 

a) Daqui há três anos sairei desta cidade. 

b) Vão à escola buscar os diplomas. 

c) Estudem para a vida. 

d) Tomada de preocupações de estudos, jamais conseguira chegar a uma dedução 

lógica. 

e) Moro nesta cidade há cinco anos.  

 

MATEMÁTICA  

 

08) Quando estão funcionando, 6 motores iguais produzem 354kW/h de energia. Se a 

empresa optar em ligar mais 10 motores iguais a esses, passará a produzir quantos KW/h 

de energia? 

 

a) 590. 

b) 690. 

c) 846. 

d) 944. 

e) 1204. 

 

09) Gustavo observou a sequência  (8, x,18) tal que são três termos consecutivos de uma 

P.G. Qual o valor de x que satisfaz  a progressão geométrica? 

 

a) 14 

b) 13 

c) 12 

d) 11 

e) 10 

 

10) Na crise econômica 2008/2009 uma determinada empresa propôs duas soluções 

para seus empregados: uma delas era redução de 20% nos salários, que voltariam a ser 

normalizados no final da crise. Os trabalhadores voltarão a ter seus salários originais se 

tiverem um aumento de: 

 

a) 20% 

b) 22,5% 

c) 25% 

d) 27,5% 

e) 30% 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) O método utilizado que toma como forma de pensar o concreto através da 

construção de categorias abstratas que tratem de apropriar o real pelo pensamento, 

busca compreender o movimento do real enquanto processo dinâmico e contraditório, 

e não como uma série de etapas rígidas preestabelecidas, denomina-se: 

 

a) Fenomenologia. 

b) Marxismo. 

c) Positivismo. 

d) Dialética. 

e) Fordismo. 
 

12) “Sob a ótica do capital são produtivos os serviços que produzem _____________.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna em branco: 

 

a) Produtos. 

b) Lucro. 

c) Mais valia. 

d) Valor. 

e) Acumulação. 

 

13) A avaliação e monitoramento são processos que ocorrem a nível de programas 

sociais, no que se refere à qualidade da gestão. 

Tendo por parâmetros estas atividades, analise as assertivas e assinale a alternativa 

correta. 

 

I. Avaliação é uma categoria de estudo que pode focalizar diferentes aspectos de um 

programa, política ou serviço, como relevância, eficiência, efetividade, resultados e 

impactos. 

II. O objetivo da avaliação é melhorar a qualidade dos processos de implementação ou 

verificar seus resultados, dando também subsídios para o planejamento, a programação 

e a tomada de decisões futuras. 

III. O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo e cotidiano, por parte dos 

gestores e gerentes, do desenvolvimento de programas e das políticas em relação a 

seus objetivos e metas. 

IV. O monitoramento se faz por meio de indicadores, que são medidas numéricas 

produzidas regularmente, com base em diferentes fontes de dados, que dão aos 

gestores informações regulares sobre o desempenho dos programas e das políticas, 

permitindo verificar se os objetivos e metas estão sendo alcançados. 

V. As atividades de monitoramento têm foco na legalidade dos atos da administração 

pública. 

 

a) Estão corretas I, II, III e IV. 

b) Estão corretas I, II, IV e V. 

c) Estão corretas II, III, IV e V. 

d) Estão corretas I, II, III e V. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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14) O projeto ético-político profissional detém, ao tratar da prática profissional, uma 

dimensão política, definida pela inserção sociotécnica do Serviço Social entre os distintos 

e contraditórios interesses de classes. 

Sobre o mesmo, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de 

transformação da sociedade. 

II. Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central. 

III. Vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem 

social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia ou gênero. 

IV. O projeto articula em si mesmo uma imagem ideal da profissão, os valores que a 

legitimam, sua função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes 

interventivos, normas e práticas. 

 

a) Estão corretas I, II e III. 

b) Estão corretas II e III. 

c) Estão corretas I e IV. 

d) Estão corretas II e IV. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

15) “Sociedade civil é o conjunto das instituições responsáveis pela elaboração e/ou 

difusão de valores simbólicos, de ideologias, compreendendo o sistema escolar, os 

partidos políticos, as organizações profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, 

as instituições de caráter científico e artístico. Já a sociedade política é o conjunto de 

aparelhos por meio dos quais a classe dominante detém ou exerce monopólio legal ou 

de fato da violência. Trata-se dos aparelhos coercitivos do Estado, encarnados nos 

grupos burocráticos ligados às forças armadas e policiais e à aplicação das leis.” 

Assinale a alternativa que corresponde ao autor desta diferenciação do conceito de 

estado ampliado. 

 

a) Marx. 

b) Gramsci. 

c) Weber. 

d) Durkhein. 

e) Hegel. 

 

16) Mesmo contida e pressionada nos limites de uma década, a reconceituação 

marcou indelevelmente o Serviço Social latino-americano. Assinale a alternativa 

incorreta relacionada às conquistas deste movimento. 

 

a) A articulação de uma nova concepção da unidade latino-americana. 

b) A explicitação da dimensão política da ação profissional. 

c) A interlocução crítica com as ciências sociais. 

d) A inauguração do pluralismo profissional. 

e) A afirmação do profissional de Serviço Social situar-se como um agente técnico 

puramente executivo. 
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17) O primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social é promovido pelo Centro de Estudos 

e Ação Social – CEAS, em São Paulo, onde aconteceu o primeiro conclave que reúne 

representantes das principais entidades particulares e governamentais ligadas ao Serviço 

Social e à Assistência. Assinale a alternativa que corresponde ao ano de realização 

desse congresso. 

 

a) 1932. 

b) 1945. 

c) 1947. 

d) 1949. 

e) 1950. 
 

18) Através da Resolução n° 33, de 12 de dezembro de 2012, foi aprovada a nova Norma 

Operacional básica do Sistema Único de Saúde. Com ela inauguram-se princípios 

organizativos, os quais dentre eles está a oferta das provisões em sua completude, por 

meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. O princípio organizativo definido corresponde à: 

 

a) Integralidade da proteção social. 

b) Universalidade. 

c) Gratuidade. 

d) Intersetorialidade. 

e) Equidade. 

 

19) Ainda de acordo com a NOB/SUAS, a garantia da laicidade na relação entre o 

cidadão e o Estado na prestação e divulgação das ações do SUAS, constitui-se em: 

 

a) Diretriz estruturante da gestão do SUAS. 

b) Princípio ético para a oferta da proteção socioassistencial no SUAS. 

c) Princípio organizativo do SUAS. 

d) Segurança afiançada pelo SUAS. 

e) Objetivo do SUAS. 

 

20) Analise as assertivas e assinale a alternativa correta, no que se refere a destinação 

de recursos próprios dos Municípios e o Distrito Federal para o cumprimento de suas 

responsabilidades, de acordo com a NOB/SUAS. 

 

I. Custeio dos benefícios eventuais. 

II. Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais sob sua gestão. 

III. Atendimento às situações emergenciais. 

IV. Execução dos projetos de enfrentamento da pobreza. 

V. Provimento de infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho de Assistência 

Social Municipal ou do Distrito Federal. 

 

a) Estão corretas I, III, IV e V. 

b) Estão corretas I, II, III e V. 

c) Estão corretas II, III, IV e V. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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21) O Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, através da lei 8.069/90, e suas 

alterações, regulamenta situações de adoção. 

Neste sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. A adoção é medida excepcional e revogável, à qual se deve recorrer apenas quando 

esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou 

extensa. 

II. Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, independentemente do estado 

civil. 

III. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do 

adotando. 

IV. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais 

sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. 

V. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário 

o seu consentimento. 

 

a) Estão corretas I, II e III. 

b) Estão corretas II, III e V. 

c) Estão corretas II, III e IV. 

d) Estão incorretas I e II. 

e) Estão incorretas II e V. 
 

22) As medidas de proteção previstas no ECA, à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, 

por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável, e em razão de sua conduta. Neste aspecto, a intervenção deve ser 

efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o 

adolescente, denominando-se: 

 

a) Prevalência da família. 

b) Responsabilidade parental. 

c) Intervenção mínima. 

d) Oitiva obrigatória e participação. 

e) Proteção integral e prioritária. 

 

23) O Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei n° 10.741/2003, afirma que “o 

envelhecimento é um direito ________________ e a sua proteção um direito social, nos 

termos desta Lei e da legislação vigente.” Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

 

a) Personalíssimo. 

b) Individual. 

c) Social. 

d) Irrestrito. 

e) Intransferível. 
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24) As medidas de proteção ao idoso previstas no Estatuto do idoso, poderão ser 

aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se 

destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Constitui-se medidas 

de proteção ao idoso, EXCETO: 

 

a) Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. 

b) Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 

c) Requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou 

domiciliar. 

d) Abrigo em entidade. 

e) Institucionalização asilar. 
 

25) Constitui um dos princípios da Assistência social, previsto na Lei  Orgânica de 

Assistência Social – LOAS: 

 

a) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 

da incidência de riscos. 

b) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e dano. 

c) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões socioassistenciais. 

d) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica.  

e) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. 
 

26) De acordo com Behring e Santos (2009) é necessário e imprescindível conhecer 

profundamente nossa matéria, definida como: 

 

a) As manifestações da realidade social. 

b) As políticas sociais. 

c) O contexto do avanço do neoliberalismo no Brasil e no mundo. 

d) A questão social brasileira. 

e) Os direitos sociais. 

 

27) O Sistema Único de Saúde, aprovado pela lei n. 8.080/90, tem a universalidade, a 

qual significa que o SUS deve ser gratuito e acessível a qualquer pessoa que dele 

necessitar, independente de contribuição previdenciária, está definido como: 

 

a) Princípio doutrinário. 

b) Mecanismo de participação  

c) Princípio organizativo. 

d) Mecanismo de controle. 

e) Diretriz. 
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28) Os instrumentos técnico-operativos são componentes essenciais para a intervenção 

dos assistentes sociais. O instrumento utilizado para conhecer e analisar a situação vivida 

por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos sociais, bem como conhecer com 

profundidade e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão 

social é denominado: 

 

a) Estudo sócio econômico. 

b) Estudo Social. 

c) Relatório social. 

d) Parecer social. 

e) Entrevista. 
 

29) De acordo com Iamamotto (1995) o Serviço Social, como uma das formas 

institucionalizadas de atuação nas relações entre os homens no cotidiano da vida social, 

tem como recurso básico de trabalho: 

 

a) A comunicação 

b) A escrita. 

c) A linguagem. 

d) A intervenção 

e) A entrevista. 
 

30) O Código de Ética Profissional do Serviço Social atual é decorrente de diversas 

mudanças realizadas na trajetória da profissão. O Código que descaracterizou a 

tendência legalista do código anterior, politizando sua natureza de documento 

construído coletivamente pela categoria por meio das entidades representativas, teve 

seu marco legal no ano de: 

 

a) 1975. 

b) 1983. 

c) 1986. 

d) 1991. 

e) 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







