
 

 1 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUICIPAL DE PERITIBA 

CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 004/2013 

 

CADERNO DE PROVA 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Nºde Inscrição Nome do Candidato 

 

 

 

OUTUBRO 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 - Português 

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. 

 

VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, 

juntamente com o CARTÃO RESPOSTA. O seu caderno de provas estará disponível a todos os 

candidatos até 15 minutos após o encerramento da prova. 

 

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. A fraude, indisciplina, e o 

desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  

Boa prova! 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

01. A linguagem literária distancia-se da linguagem comum para obter efeitos expressivos mais 

intensos e surpreendentes.  

Sabendo disto, assinale a alternativa que corresponda às características com sua escola literária: 

 

I- Predomínio da emoção, egocentrismo, subjetivismo, apego à cultura popular, cristianismo, 

amor intenso, paixão e imaginação. 

II- Objetivismo, descrição tentando captar o real, mulher não idealizada, herói cheio de 

problemática e fraquezas. 

III- Retrata a realidade, porém sob a ótica científica. 

IV-  Suas poesias são objetivas, de elevado nível vocabular, racionalista, perfeita e voltada para 

temas universais. 

V- Suas poesias eram geralmente cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais. 

 

a) Romantismo, Realismo, Trovadorismo, Parnasianismo, Naturalismo. 

b) Parnasianismo, Romantismo, Trovadorismo, Realismo, Naturalismo. 

c) Trovadorismo, Romantismo, Naturalismo, Parnasianismo, Realismo. 

d) Trovadorismo, Naturalismo, Parnasianismo, Realismo, Romantismo. 

e) Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Trovadorismo.  

 
 

02. Existem palavras muito parecidas tanto na escrita quanto na pronúncia (PARÔNIMAS) ou 

palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia (HOMÔNIMAS) 

Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: 

 

I- ______ um ano não vou a minha terra natal. 

 (há – a) 

II- Por causa do______ tempo, não fomos à praia. 

 (mal – mau) 

III- A modelo participou da ______de fotos e foi muito aplaudida. 

 (sessão – seção – cessão) 

IV- Pela manhã tomei café e comi pão com ______.  

(mortadela – mortandela) 

V- Todos pretendem ______ na vida e atingir seus objetivos com êxito.  

(acender – ascender) 

 

a) Há, mal, seção, mortadela, acender. 

b) A, mau, cessão, mortandela, ascender. 

c) Há, mau, seção, mortandela, ascender. 

d) Há, mau, sessão, mortadela, ascender. 

e) A, mal, sessão, mortadela, acender. 
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03. Verbo irregular é aquele que ao ser conjugado apresenta alterações em seu radical. 

Observação: Todos os verbos estão conjugados no presente do modo indicativo. 

Assinale a alternativa em que o verbo não está conjugado corretamente: 

 

a) Requeiro (requerer), ouço (ouvir), valho (valer), ponho (pôr). 

b) Digo (dizer), meço (medir), trago (trazer), creio (crer). 

c) Hei (haver), odeio (odiar), tenho (ter), perco (perder). 

d) Posso (poder), venho (vir), cabo (caber) aderis (aderir). 

e) Vou (ir), trago (trazer), dou (dar), digo (dizer) 

 
 

04. Indique a resposta correta: 

 

Qual é o plural da frase abaixo?  

 

“A longa-metragem analisa a concepção político - econômica da classe alta brasileira.” 

 

a) As longas-metragem analisam as concepçãos político - econômicas das classe altas 

brasileiras. 

b) As longas-metragens analisam as concepções políticos - econômicas das classes altas 

brasileiras. 

c) As longas-metragem analisa as concepções políticas - econômicas das classes altas 

brasileiras. 

d) A longa-metragens analisam as concepçãos políticos - econômicas das classes altas 

brasileiras. 

e) As longas-metragens analisão a concepção político - econômicas das classe alta brasileiras. 

 
 

05. Assinale a alternativa em que ocorre erro em sua acentuação gráfica: 

 

a) Mortífero, lâmpada, simbolo, lógico. 

b) Baú, gás, paletó, mas (adjetivo). 

c) Bônus, horrível, revólver, joquei. 

d) Todas as palavras estão acentuadas corretamente. 

e) Em todas as alternativas ocorre erro de acentuação. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

06. Assinale a alternativa correta: 

Qual é o nome do atual Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina: 

 

a) Joares Ponticelli 

b) Romildo Titon 

c) Kennedy Nunes 

d) João Paulo Cunha Nascimento 

e) Michel Elias Temer 
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07. Assinale a alternativa correta: 

Em quantas Mesorregiões é dividido o Estado de Santa Catarina: 

 

a) 03 

b) 05 

c) 06 

d) 07 

e) 04 

 

08. Assinale a alternativa correta: 

Quantos municípios compõem o estado de Santa Catarina: 

 

a) 293 

b) 294 

c) 295 

d) 306 

e) 290 

 
 

09. Assinale a alternativa que contenha todos os Municípios vizinhos de fronteira com 

Município Peritiba - SC: 

 

a) Concórdia, Piratuba, Ipira e Alto Bela Vista. 

b) Concórdia, Presidente Castelo Branco, Ipira e Alto Bela Vista. 

c) Concórdia, Presidente Castelo Branco, Ipira e Ouro. 

d) Concórdia, Ipira, Alto Bela Vista, Piratuba, Presidente e Casto Branco. 

e) Concórdia, Ipira e Alto Bela Vista. 

 

10. Em 2014 acontecerá no Brasil o grande evento da Copa do Mundo de Futebol, qual cidade 

não faz parte das cidades cedes para o evento: 

 

a) Cuiabá 

b) Natal 

c) Manaus 

d) Belém 

e) Belo Horizonte 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, na resolução N°493/2006, dispões sobre as 

condições éticas e técnicas do exercício profissional do Assistente Social. Dentre as afirmativas 

abaixo, assinale a incorreta: 

 

a) É condição essencial, portanto obrigatória, para a realização e execução de qualquer 

atendimento ao usuário de Serviço Social a existência de espaço físico, nas condições que esta 

resolução estabelecer; 

b) O local de atendimento destinado ao Assistente Social deve ser dotado de espaço suficiente, 

para abordagens individuais e coletivas, conforme as características dos serviços prestados; 

c) O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito com portas fechadas, de forma a 

garantir o sigilo; 

d) O material técnico utilizado e produzido no atendimento deve ser de uso coletivo, dando 

acesso aos profissionais das equipes técnicas referenciadas no CRAS e CREAS; 

e) O arquivo do material técnico, utilizado pelo Assistente Social, poderá estar em outro espaço 

físico, desde que respeitadas às condições estabelecidas pelo artigo 4° da presente resolução. 

 
 

12. Os serviços socioassistenciais no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, são 

organizados segundo as seguintes referências: 

 

a) Controle social, monitoramento e avaliação. 

b) Vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. 

c) Vigilância social, proteção social e financiamento 

d) Proteção social, matricialidade sociofamiliar, controle social. 

e) Proteção social, financiamento, controle social. 

 
 

13. A Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e a Norma Operacional Básica – 

NOB/SUAS, trazem um novo olhar à Política Pública de Assistência Social, que deve garantir 

aos usuários algumas seguranças. Diante disso, é correto afirmar que: 

 

I- Segurança de sobrevivência (de rendimentos e autonomia). 

II- Segurança de acolhida. 

III- Segurança de convívio ou convivência familiar. 

 

Assinale: 

 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa II está correta. 

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

e) Todas as afirmativas estão corretas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

14. Os autores José Paulo Netto e Maria do Carmo Brant de Carvalho apresentam a seguinte 

citação: “... toda _____________________  é determinada por um jogo de forças (interesses, 

motivações, intencionalidades); pelo grau de consciência de seus atores; pela visão de mundo 

que os orienta, pelo contexto onde esta prática se dá; pelas necessidades e possibilidades 

próprias a seus atores e próprios á realidade em que se situam ”. Analise as alternativas abaixo 

e assinale a alternativa correta que completa de forma correta, o texto citado á cima: 

 

a) Ação social 

b) Estratégia social 

c) Prática social 

d) Questão social 

e) Nenhuma das alternativas 

 
 

15. A Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003, trata do Estatuto do Idoso. Analise as 

alternativas abaixo e assinale aquela que demonstra a (as) linha (as) de ação da política de 

atendimento ao idoso: 

 

I- Políticas sociais básicas, previstas na Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994; 

II- Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 

necessitarem; 

III- Serviços especiais de prevenção e atendimento ás vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão; 

IV- Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. 

 

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 

16. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 173 Lei 8069/90 trata-se de:  

“Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a 

pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único e 107, 

deverá:” 

 

I- Lavrar auto de apreensão, ouvidas as testemunhas e o adolescente; 

II-  Aprender o produto e os instrumentos da infração; 

III- Requisitar os exames ou perícias necessárias á comprovação da materialidade e autoria da 

infração; 

IV- Promover o arquivamento dos autos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV 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) Todas as afirmativas estão corretas. 
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17. A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em seu artigo 16, fala que:  “ As instâncias 

deliberativas do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social, de caráter 

permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil ” são: 

 

I- Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal 

II- CIB (Comissão intergestoresbipartite) 

III- Conselho Estadual de Assistência Social 

IV-  Conselho Municipal de Assistência Social 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa II está incorreta. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
 

18. A pessoa idosa tem garantido no Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741 de 1° de outubro de 2003 

–, entre outras, as medidas de proteção, apontadas no art. 43 que diz: “As medidas de proteção 

ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados”. Analise as questões abaixo: 

 

I- Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado 

II- Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 

III- Em razão de sua condição pessoal 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas a afirmativa III está correta. 

b) As afirmativas I, II, III estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa I está correta. 

d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Nenhuma das afirmativas estão corretas.

 

19. CPF da Assistência Social é uma exigência estabelecida pela LOAS em seu art.30,  sendo 

essencial para a organização da Política Pública de Assistência Social nos entes federados. 

Assinale a alternativa que corresponde ao significado dele: 

 

a) Conferência, Programa, Financiamento. 

b) Conferência, Projeto, Fundo. 

c) Conselho, Programa, Financiamento. 

d) Conselho, Plano e Fundo. 

e) Conselho, Plano e Financiamento. 
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20. O SUAS divide os serviços em proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média 

e Alta Complexidade. Os serviços de alta complexidade são executados em diversos 

equipamentos. Analise os itens abaixo e assinale aquele que não corresponde á este 

equipamento: 

 

a) Casa lar. 

b) Abrigo. 

c) Família Acolhedora. 

d) Residência Inclusiva. 

e) CREAS. 

 
 

21. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Eles são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos 

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária 

e ______. 

 

a) Calamidade Pública. 

b) Pobreza. 

c) Doença. 

d) Fragilização de vínculos familiares. 

e) Situação de rua. 

 
 

22. Considerando as mudanças significativas na Política de Assistência Social, a resolução nº 

16, de 05 de maio de 2010, definiu os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e 

organizações de Assistência Social, bem como, os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos municípios. Diante disso, existem 

critérios a serem considerados para a inscrição das entidades. Analise o que segue: 

 

I- Executar ações de caráter continuado, permanente e planejado. 

II- Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam 

ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direito dos usuários. 

III- Garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas a afirmativas III está correta. 

c) As afirmativas I, II, III estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

e) Nenhuma das afirmativas estão corretas. 
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23. A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social 

brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela LOAS em dezembro 

de 1993, como política social pública, a Assistência Social inicia seu trânsito para um campo 

novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. 

Assinale aquela que contem a composição do tripé da Seguridade Social. 

 

a) Assistência Social, Educação e Saúde. 

b) Saúde, Previdência Social e Assistência Social. 

c) Educação, Assistência Social e Previdência Social. 

d) Saúde, Educação e Saúde do Trabalhador. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
 

24. A Política Pública de Assistência Social traz em seu bojo, princípios, diretrizes e objetivos. 

Analise as sentenças abaixo e correlacione às colunas. 

 

I- Princípios 

II- Diretrizes 

III- Objetivos 

 

( ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica; 

( ) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica ou especial para 

famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 

(  ) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios , serviços, 

programas e projetos; 

(  ) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em 

cada esfera de governo; 

(  ) 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) II, III, I, I, II 

b) III, II, II, I, III 

c) I, III, II, II, I 

d) I, II, III, II, I 

e) III, I, I, II, II 

 
 

25. O Código de Ética do Assistente Social, fala em seus artigos 23, 24 e 25 das infrações 

cometidas pelo Assistente Social e suas penalidades, dentre outros,podemos observar  a pena de 

suspensão que acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional em todo o 

território nacional, pelo prazo de:  

 

a) 15 (quinze) dias a 01 (um) ano. 

b) 15 (quinze) dias a 02 (dois) anos. 

c) 30 (trinta) dias a 01 (um) ano. 

d) 30 (trinta) dias a 02 (dois) anos. 

e) 30(trinta) dias a 03 (três) anos. 

 




