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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Descanso  

Caderno de Provas 
Edital de Concurso Público nº 001/2015 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
Prova para provimento do cargo de 

ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
 

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 

 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Sobre alimentos, tendo em vista o Estatuto do Idoso, é incorreto: 

A) Os alimentos serão prestados ao idoso de maneira extraordinária e paralela a da lei 

civil. 

B) A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 

C) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou 

Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial 

nos termos da lei processual civil. 

D) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 

impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

 

02. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), ouvidas as respectivas representações de 

Estados e Municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades 

orçamentárias das três esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 

25% do salário mínimo para cada criança de até: 

A) 2 anos de idade. 

B) 4 anos de idade. 

C) 5 anos de idade. 

D) 6 anos de idade. 

 

03. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 

prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 

A) Reserva de pelo menos 30% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos 

idosos. 

B) Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. 

C) Implementação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao 

idoso. 

D) Critérios de financiamento incompatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. 

 

04. É assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto 

nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, aos 

idosos a partir de: 
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A) 55 anos. 

B) 60 anos. 

C) 65 anos. 

D) 70 anos. 

 

05. As medidas de proteção ao idoso previstas em Lei 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. O Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento 

daquele, poderá determinar, dentre outras, a seguinte medida: 

A) Encaminhamento à família ou curador, isento de termo de responsabilidade. 

B) Orientação, apoio e acompanhamento permanentes. 

C) Requisição para tratamento de sua saúde, em regime exclusivamente asilar. 

D) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua 

convivência que lhe cause perturbação. 

 

06. Não é uma linha de ação da política de atendimento ao idoso: 

A) Políticas sociais básicas. 

B) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 

necessitarem. 

C) Mobilização por processo de alienação parental. 

D) Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão. 

 

07. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das 

respectivas competências: 

A) Centros de atendimento integral e unidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes 

em situação de violência doméstica e familiar. 

B) Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia 

médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar. 

C) Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar desde que 

prevista previamente e estabelecidas em leis anteriores. 

D) Centros de educação e de reabilitação para os agressores, desde que intransigentes. 
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08. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário, exceto: 

A) Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de 

segurança, entre outros. 

B) Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação 

de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou 

judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. 

C) Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

D) Reorientação sexual em casos limite. 

 

09. Segundo a Lei Maria da Penha, não poderá o juiz: 

A) Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção 

ou de atendimento. 

B) Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor. 

C) Determinar o afastamento da ofendida do lar, com prejuízo dos direitos relativos a 

bens, guarda dos filhos e alimentos. 

D) Determinar a separação de corpos. 

 

10. É incorreto tendo em vista a Lei Maria da Penha: 

A) Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em 

caráter extrajurídico. 

B) Seu conteúdo foi elaborado nos termos da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 

C) Dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

D) Altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 

providências. 

 

11. É um princípio fundamental de nosso Código de Ética: 

A) Vilipêndio da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - 

autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 

B) Defesa transigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo.  
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C) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras. 

D) Defesa do aprofundamento da autocracia, enquanto socialização da participação política e da 

riqueza socialmente produzida. 

 

12. Assinale a alternativa incorreta. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social:  

A) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes do Código de Ética, fiscalizando as ações 

dos Conselhos Regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações 

na área do Serviço Social. 

B) Tabelar pagamento de honorários. 

C) Introduzir alteração neste Código, através de uma ampla participação da categoria, num 

processo desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos Regionais. 

D) Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância deste 

Código e nos casos omissos. 

 

13. Não constitui direito do/a Assistente Social:  

A) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de 

Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados no Código de Ética. 

B) Exercício controlado das atividades inerentes à Profissão. 

C) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e 

implementação de programas sociais; inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 

arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional; desagravo público por ofensa que 

atinja a sua honra profissional. 

D) Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios do 

Código de Ética. 

 

14. São deveres do/a assistente social, exceto:  

A) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, 

independentemente da legislação em vigor. 

B) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 

C) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento 

da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 

competentes. 
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D) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 

15. É incorreto afirmar sobre o Sistema Único de Saúde (SUS): 

A) Todos os estados e municípios devem ter conselhos de saúde compostos por representantes 

dos usuários do SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde. 

B) Os conselhos são fiscais da aplicação dos recursos públicos em saúde. 

C) A União é o principal financiador da saúde pública no país. Historicamente, metade dos 

gastos é feita pelo governo federal, a outra metade fica por conta dos estados e municípios. 

D) A União implementa políticas nacionais de saúde, mas a formulação é feita por seus 

parceiros (estados, municípios, ONGs e iniciativa privada). 

 

16. No âmbito municipal, as políticas do SUS são aprovadas pelo: 

A) CMS. 

B) CIB. 

C) CES. 

D) LDB. 

 

17. É incorreto afirmar sobre o Programa Saúde da Família: 

A) O Programa de Saúde da Família é estratégia definida pelo Ministério de Saúde. 

B) Serve para oferecer uma atenção básica mais resolutiva e humanizada no país. 

C) É a porta de entrada do sistema de saúde e se articula com os outros níveis de atenção. 

D) Cada equipe da saúde da família é responsável pelo acompanhamento de cerca de 100 

famílias num território adjacente à área de abrangência da Unidade Básica de Saúde a 

que pertence. 

 

18. Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e municípios poderão receber os recursos federais 

por meio de cinco blocos de financiamento. Não é um deles: 

A) Atenção Básica. 

B) Pronta Resposta Inaudita. 

C) Vigilância em Saúde. 

D) Assistência Farmacêutica. 

 

19. É incorreto afirmar sobre a guarda de criança ou adolescente: 
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A) Obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. 

B) Confere a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

C) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, inclusive no de adoção por 

estrangeiros. 

D) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido 

o direito de representação para a prática de atos determinados. 

 

20. Segundo o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, 

será _______________, realizada por equipe _______________ e _______________. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Biopsicossocial – Multiprofissional – Interdisciplinar. 

B) Invasiva – Generalista – Transdisciplinar. 

C) Científica – Específica – Unidisciplinar. 

D) Física – Específica – Redimensionada. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos: 

A) Simples – Nababesco. 

B) Neutro – Parcial. 

C) Expletivo – Redundante. 

D) Livre – Provido. 

 

22. O acento indicador de crase é opcional em qual das frases abaixo? 

A) Voltei ontem à noite. 

B) Entre e fique à vontade. 

C) Fomos até à sacada. 

D) O vôo partirá às 13h00. 

 

23. Já entreguei _______ encomenda _______ ele. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima: 

A) À – A. 
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B) A – À. 

C) A – A. 

D) À – À. 

 

24. Carlos, o pintor, é nosso amigo. 

Na frase acima cumpre o papel de adjunto adnominal: 

A) O. 

B) É. 

C) Nosso. 

D) Amigo. 

 

25. Ventou muito esta tarde. 

Na frase acima há: 

A) Sujeito oculto. 

B) Oração sem sujeito. 

C) Sujeito oblíquo. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

 26. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) Encrustrado em mim há um ser frássido perdido em ilocobrasões. 

B) Encustado em mim há um ser flásido perdido em elocubrassões. 

C) Incustrado em mim há um ser frásido perdido em ilucobrasões. 

D) Incrustado em mim há um ser flácido perdido em elucubrações. 

 

27. Assinale a frase em que há período composto por coordenação: 

A) Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. 

B) Ele sabia que ela negaria tudo. 

C) O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia. 

D) Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. 

 

28. Em qual das alternativas há a classe gramatical numeral na sua classificação ordinal? 

A) Três. 

B) Terceiro. 

C) Triplo. 

D) Terço. 
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29. Em qual das frases há erro de regência? 

A) Os alunos assistiram ao filme. 

B) Todos aspiravam a uma boa faculdade. 

C) Entrou na sala e dela saiu. 

D) Sim, assisti-lhe. 

 

30. “Mas” e “por conseguinte” são, respectivamente, conjunções: 

A) Aditiva – Alternativa. 

B) Adversativa – Conclusiva. 

C) Alternativa – Explicativa. 

D) Explicativa – Aditiva. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. Qual será o 6º termo da progressão geométrica a seguir? 3,6,12,24... 

A) 729 

B) 243 

C) 96 

D) 48 

 

 

32. O plano de carreira de Alexandre garante um aumento de 10% a cada 10 anos. Faltam 40 anos 

para Alexandre se aposentar, quanto ele estará ganhando no ato de sua aposentadoria se hoje 

Alexandre ganha R$ 5.000,00? (Dica: o aumento utiliza a formula de juros compostos). 

A) R$ 6.851,23 

B) R$ 7.320,50 

C) R$ 8.140,70 

D) R$ 5.140,60 

 

33. Em um desenho de uma peça, a escala é 1:10. Se o volume da peça nesse desenho é 1cm3, qual o 

volume real dessa peça? 

A) 100cm3  

B) 10cm3  

C) 0,1 cm3  

D) 1000cm3 
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34. Qual o domínio da função a seguir: ���� �
��

��	

 

A) �� ∈  ∶ � � �4� 

B) �� ∈ 	� 

C) �� ∈ � ∶ � � ��� 

D) �� ∈  ∶ � � 0� 

 

 

35. Segundo o gráfico abaixo, qual o valor de y(0)? 

 

A) 0 

B) 1 

C) -2 

D) 2 

 




