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Município de Bom Jesus do Oeste 
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! 
 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670




http://www.icap.net.br/


2 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
PORTUGUÊS  
 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de regência nominal e verbal:  
 

a) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem tenho menos simpatia. 
b) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, por quem tenho menos simpatia. 
c) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, para quem tenho menas simpatia. 
d) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, com quem tenho menas simpatia. 
e) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, para quem tenho menos simpatia. 

 
02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da concordância verbal: 
 

a) Fui eu que fiz aquela compra de livros. 
b) Preocupações são coisas que ele nunca teve. 
c) Cada um de nós seremos nomeados para o cargo. 
d) Dez anos é sempre alguma coisa na vida profissional. 
e) Eu com minha mãe sustentamos a casa. 

 

03) Assinale a alternativa que não contém erro ortográfico: 
 

a) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 
só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
b) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tãopouco só, 
exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
c) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 
só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
d) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 
só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
e) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 
só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

 
04) No período: “Sem dúvida, esta menina toca piano muito bem”, as palavras 
sublinhadas são: 
 

a) Adjetivos. 
b) Substantivos. 
c) Numerais. 
d) Verbos. 
e) Artigos. 

 

05) No período: “O homem andava triste porque não conseguiu que seu irmão lhe desse 
apoio naquela difícil empresa.”, as palavras sublinhadas são: 
 

a) Artigos. 
b) Substantivos. 
c) Verbos. 
d) Adjetivos. 
e) Numerais. 
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06) Assinale a alternativa que contém erro de separação de sílabas: 
 
a) Subs-cre-ver. 
b) Zo-o-tec-nia. 
c) Pers-pec-ti-va. 
d) Rit-mo. 
e) Ex-ces-so. 

 
07) Das palavras abaixo a que deve ser acentuada graficamente está na alternativa: 
 
a) Ideia.  
b) Heroico.  
c) Magoo. 
d) Assembleia.  
e) Tedio. 
 
MATEMÁTICA  
 
08) Em uma P.A., o quinto termo é igual  a 19, assim como o décimo termo é igual a 34. 
Assim, a razão e o primeiro termo são respectivamente: 
 
a) 2 e 3. 
b) 3 e 6. 
c) 4 e 5. 
d) 3 e 7. 
e) 4 e 8. 
 
09) Certa cidade tem 6.480 habitantes residentes, desses 3.888 são mulheres. Qual a taxa 
percentual de mulheres residentes nessa cidade? 
 
a) 55,6% 
b) 48,5% 
c) 40% 
d) 58,6% 
e) 60% 
 
10) Um grupo de operários, trabalhando 6 horas por dia,  fez uma obra em 25 dias. Se 
reduzissem a jornada diária de trabalho para 5 horas por dia, teriam levado quantos dias 
para fazer a obra? 
 
a) 26. 
b) 28. 
c) 30. 
d) 31. 
e) 32. 
 

 
 
 
 
 






4 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) De acordo com Yazbek, um conceito fundamental para a compreensão da 
profissão na sociedade capitalista é o conceito de reprodução social, que, na tradição 
marxista, refere-se: 
 
a) Ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações sociais nesta sociedade. 
b) À Reprodução da vida material e do modo de produção capitalista. 
c) À reprodução de determinado modo de vida, sem levar em conta os aspectos 
culturais e práticas sociais dos indivíduos. 
d) A um complexo movimento da reprodução das sociedades de classe. 
e) À reprodução de padrões de comportamento que permeiam a trama de relações da 
sociedade. 
 
12) No final da década de 70, emergem vertentes de análise no bojo do Movimento de 
Reconceituação. Nesta perspectiva, associe a primeira coluna à segunda e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta:  
 

 
a) 3, 1, 2, 1. 
b) 3, 2, 2, 1. 
c) 1, 2, 2, 3. 
d) 3, 1, 3, 2. 
e) 2, 1, 1, 3. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vertente modernizadora.  
2. Vertente fenomenológica. 
3. Vertente marxista. 

 

(   ) Remete a profissão à consciência de sua inserção 
na sociedade de classes. 
(   ) emerge como metodologia dialógica, apropriando-
se da visão de pessoa e comunidade, e dirige-se ao 
vivido humano, aos sujeitos de suas vivências. 
(  ) coloca ao Serviço Social a tarefa de auxiliar na 
abertura do sujeito existente, singular, em relação aos 
outros, ao mundo de pessoas, priorizando as 
concepções de pessoa, diálogo e transformação 
social. 
(  ) Caracterizada pela incorporação de abordagens 
funcionalistas, estruturalistas e mais tarde sistêmicas, 
voltadas a uma modernização conservadora e à 
melhoria do sistema pela mediação do 
desenvolvimento social e do enfrentamento da 
marginalidade e da pobreza na perspectiva de 
integração da sociedade. 
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13) “Qualquer que seja a forma social do processo de produção, tem este de ser 
contínuo ou de percorrer, periódica e ininterruptamente, as mesmas fases. Uma 
sociedade não pode parar de consumir nem de produzir. Por isso, todo processo social 
de produção, encarado em suas conexões constantes e no fluxo contínuo de sua 
renovação, é ao mesmo tempo processo de reprodução. As condições da produção 
são simultaneamente as de reprodução.” (Marx, 1988a, p. 659.) 
Da citação de Marx, conforme Sara Granemann, pode-se inferir que, EXCETO: 
 
a) Um processo de produção somente poderá ser assim denominado se ele se repetir, se 
for contínuo e sem interrupção. 
b) A necessidade de consumir e a criação de novas necessidades sociais alimentam o 
processo social de produção e o renovam constantemente, isto é, reproduzem. 
c) As sociedades humanas têm de produzir constantemente e consumir o que 
produzem, mas além de consumirem o produzido as sociedades devem produzir em 
maiores quantidades e novas qualidades de mercadorias para criarem constantemente 
novas necessidades sociais. 
d) Não há como existir um processo social de produção apartado ou oposto à 
reprodução da vida social. 
e) Produção e reprodução da vida social são mesmos momentos de uma diferente 
forma social. 
 
14) Analise as assertivas e assinale a alternativa correta relacionada aos Códigos de 
ética profissionais do Serviço Social. 
 

I. Entre 1947 (data do primeiro código) e 1986 passaram-se trinta e oito anos de 
vigência de Códigos pautados na perspectiva ética tradicional conservadora. 

II. O Código de 1986 não foi suficientemente desenvolvido em sua parte operacional 
e em seus pressupostos teóricos, orientados pelo marxismo. 

III. A concepção ética articulada a valores ético-políticos, como a liberdade, a 
justiça social e a democracia são características do código de 1947. 

IV. O Código de 1993 afirma a centralidade do trabalho na constituição do homem: 
sujeito das ações éticas e da criação de valores.  

V. O Código de 1986 foi o primeiro a romper com o histórico conservadorismo dos 
códigos de ética brasileiros. 

 
a) Estão corretas I, III, IV e V. 
b) Estão corretas II, III, IV e V. 
c) Estão corretas I, II, IV e V. 
d) Estão corretas II, III e IV. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) São componentes que materializam o projeto ético-político profissional, EXCETO: 
 
a) A explicação de princípios e valores ético-políticos. 
b) A matriz teórico-metodológica em que se ancora. 
c) A crítica radical à ordem social vigente – a da sociedade do capital – que produz e 
reproduz a miséria ao mesmo tempo em que exibe uma produção monumental de 
riquezas. 
d) As lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria através de suas 
formas coletivas de organização política em aliança com os setores mais progressistas 
da sociedade. 
e) A garantia de que o projeto ético-político se efetive integralmente na realidade. 
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16) Ao falarmos de questão social, cabe situar algumas contribuições de autores que 
fundamentam a atuação profissional. Analise as assertivas e marque a alternativa 
correta: 
 
I. Está na base do trabalho teórico presente na crítica da economia política 
empreendida por Marx, com a colaboração de Engels, a perspectiva de desvelar a 
gênese da desigualdade social no capitalismo, tendo em vista instrumentalizar sujeitos 
políticos para sua superação. 
II. A configuração da desigualdade e as respostas engendradas pelos sujeitos a ela, se 
expressa na realidade de forma multifacetada como questão social. 
III. A questão social é a expressão das contradições inerentes ao capitalismo que, ao 
constituir o trabalho vivo como única fonte de valor, e ao mesmo tempo, reproduzi-lo 
progressivamente em decorrência da elevação orgânica do capital promove a 
expansão do exército industrial de reserva em larga escala. 
IV. O Serviço Social esgota o trato teórico das situações sociais-problema em si mesmas, 
limitando-se, em geral à descrição de suas características e regularidades externas, 
como fato social, sem romper o véu da pseudoconcreticidade que envolve os 
fenômenos sociais no mundo do fetichismo da mercadoria e da reificação do capital. 
 
a) Estão corretas I, II e IV. 
b) Estão corretas II, III e IV. 
c) Estão corretas I e II. 
d) Estão corretas I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
17) A resolução n° 33 de 12 de dezembro de 2012, aprovou a nova Norma Operacional 
Básica do SUAS. Nela prevê que a política de assistência social, que tem por funções a 
proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a 
forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Define ainda que a assistência social ocupa-
se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, 
independente de contribuição prévia, e deve ser financiada com recursos previstos no 
orçamento da Seguridade Social. Neste aspecto, são objetivos do SUAS, EXCETO: 
 
a) Estabelecer as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social. 
b) Todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com 
respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer 
espécie ou comprovação vexatória da sua condição. 
c) Estabelecer as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social. 
d) Orientar-se pelo princípio da unidade e regular, em todo o território nacional, a 
hierarquia, os vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, benefícios, 
programas e projetos de assistência social. 
e) Respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e 
territoriais. 
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18) A acolhida é uma das seguranças afiançadas pelo SUAS, a qual deve ser: 
 
a) 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. 
b) Provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da 
proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional 
conter: condições de recepção; escuta profissional qualificada; informação; referência; 
concessão de benefícios; aquisições materiais e sociais; abordagem em territórios de 
incidência de situações de risco, etc. 
c) Convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede 
continuada de serviços que garantam oportunidades.  
d) Desenvolvimento de autonomia 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 a conquista de maior grau de 
independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos e as cidadãs 
sob contingências e vicissitudes. 
e) Sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, 
em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus 
membros e indivíduos. 
 

19) A defesa incondicional da liberdade, da dignidade da pessoa humana, da 
privacidade, da cidadania, da integridade física, moral e psicológica e dos direitos 
socioassistenciais configura-se segundo a NOB SUAS em: 
 

a) Princípio ético para a oferta da proteção socioassistencial no SUAS. 
b) Diretriz estruturante da gestão do SUAS. 
c) Objetivo do SUAS. 
d) Segurança afiançada do SUAS. 
e) Princípio organizativo do SUAS. 
 
20) A lei 8.069/93 aprovou o Estatuto da Criança e Adolescente. Com base na mesma, 
analise as assertivas e assinale a correta. 
 

I. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais. 
II. Entende-se por família natural a comunidade formada somente pelos pais. 
III. 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, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. 
IV. A morte dos adotantes restabelece o  poder familiar dos pais naturais. 
V. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através 
de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
 

a) Estão corretas I, II, III e V. 
b) Estão corretas II, III, IV e V. 
c) Estão corretas I, III e V. 
d) Estão corretas I, III e IV. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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21) O Estatuto da criança e adolescente proíbe qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de: 
 
a) Aprendiz. 
b) Estagiário. 
c) Contratado. 
d) Bolsista. 
e) Capacitação profissional. 

 
22) Complete as lacunas com as palavras corretas, conforme texto do Estatuto da 
Criança e Adolescente. 
“ São penalmente ___________ os menores de ___________ anos”. 
 
a) Inimputáveis/ dezesseis. 
b) Inafiançáveis/ dezoito. 
c) Irresponsáveis/ dezoito. 
d) Irresponsáveis/ dezesseis. 
e) Inimputáveis/ dezoito. 

 
23) A profissão de Assistente Social é regulamentada pela lei 8.662/93. Essa lei define as 
atribuições privativas do Assistente Social. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de 
concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais. 
b) Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais. 
c) Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta. 
d) Avaliar planos, programas e projetos no âmbito de atuação do Serviço Social.  
e) Planejar, organizar e administrar benefícios sociais. 

 
24) O projeto ético político profissional do Serviço Social tem em seu núcleo central 
o reconhecimento da liberdade como valor central. Este sentido, estão corretas as 
afirmativas, EXCETO: 
 
a) O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de 
transformação da realidade. 
b) Tem o compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos 
indivíduos sociais. 
c) O projeto ético-político do Serviço Social é um projeto inviável, pois apresenta 
princípios que não podem ser efetivados concretamente, mas o fazer profissional 
permite que sejam contemplados. 
d) Entre os elementos constitutivos do projeto ético-político do Serviço Social, está a 
produção de conhecimento no interior da categoria, não cabendo ao projeto ético-
político contemporâneo posturas teóricas conservadoras 
e) O projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de 
uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classes. 
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25) O estatuto do Idoso, disposto pela lei 10.741 de 01 de outubro de 2013, regula dos 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 
 
I. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 
II. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. 
III. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou 
desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição 
pública ou privada. 
IV. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, garantindo a reserva 
de pelo menos 4% (quatro por cento) das unidades habitacionais residenciais para 
atendimento aos idosos. 
 
a) Estão corretas I, II e IV. 
b) Estão corretas II, III e IV. 
c) Todas estão corretas. 
d) Estão corretas I, II e III. 
e) Estão corretas II e III. 

 
26) A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de 
ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento, EXCETO: 
 
a) Serviços de encaminhamento a entidades de atendimento privadas das vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 
b) Políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, política 
nacional do idoso. 
c) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem. 
d) Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos 
abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. 
e) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. 
 
27) A Lei Orgânica de Assistência Social, regulamentada pela lei n. 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993, tem como princípios: 
a) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. 
b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 
c) Participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
d) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social 
em cada esfera de governo. 
e) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 
da incidência de riscos. 
 




http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
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28) O instrumental utilizado pelo Assistente Social que emite uma avaliação teórica e 
técnica realizada pelo profissional dos dados coletados, através de opinião 
fundamentada com base em perspectiva teórica de análise, após conhecer 
profundamente a realidade social na  qual determinada situação está sendo avaliada, 
bem como levantar hipóteses sobre possíveis consequências da situação denomina-se: 
 
a) Estudo sócio econômico. 
b) Relatório. 
c) Parecer social. 
d) Estudo social. 
e) Perícia social. 
 
29) A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Estão incluídas ainda no campo de atuação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações, EXCETO: 
 
a) De vigilância sanitária. 
b) De vigilância epidemiológica. 
c) De saúde do trabalhador. 
d) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
e) De acompanhamento social às famílias. 

 
30) A lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990  dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Assinale a alternativa 
incorreta referente à alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. 
 
a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta. 
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 
c) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
e) Não haverá destinação a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial 
ambulatorial e hospitalar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 







